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Resumo 

Nas últimas duas décadas, observamos a transição da TV analógica para a TV 

digital nas várias partes do mundo, com o estabelecimento de sistemas internacionais 

de TV digital, como o ATSC, DVB e ISDB. No final de 2007, o sistema brasileiro de 

TV digital (SBTVD) foi lançado em caráter comercial na cidade de São Paulo. O 

SBTVD traz significativas inovações, dentre as quais destacamos interatividade, que 

é oferecida através de vários mecanismos de transmissão de dados junto ao conteúdo 

audiovisual. Esta dissertação tem por objetivo investigar e avaliar os mecanismos 

existentes para a implantação da interatividade na TV digital brasileira. Para atingir 

este objetivo, é proposta uma plataforma modular para testes com interatividade na 

TV digital brasileira. Os módulos que constituem esta plataforma foram propostos 

tendo por base as três etapas do circuito percorrido por uma aplicação interativa ao 

longo de um sistema de TV digital, a saber: geração de um transport stream 

contendo um aplicativo interativo, tratamento do aplicativo no receptor e retorno do 

resultado da interação pelo canal de interatividade para a emissora. Ensaios 

experimentais são realizados sobre o primeiro módulo desta plataforma, 

considerando os sinais das emissoras de TV disponíveis em Janeiro de 2008 na 

cidade de São Paulo. Esta dissertação apresenta duas contribuições importantes: os 

resultados destes ensaios experimentais e a proposta inicial de uma plataforma para 

realizar testes e avaliações que permitam um melhor entendimento e uso dos recursos 

de interatividade oferecidos pelo sistema brasileiro de TV digital. 
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Abstract 

We have watched the transition from analog TV to digital TV around the 

world in the last two decades, with the establishment of international systems, as 

ATSC, DVB and ISDB. At the end of 2007, the Brazilian Digital Television System 

(SBTVD) was released for commercial purposes in São Paulo City. SBTVD brings 

significant innovations, from which we emphasize interactivity, that is offered by 

some data transmission mechanisms. This work aims to investigate the current 

mechanisms for implementing the interactivity in the Brazilian Digital TV. In order 

to reach this aim, it’s proposed a modular platform for tests with interactivity in the 

Brazilian digital TV. The three modules of that platform are based on the three stages 

of the interactive TV System: transport stream generation containing an interactive 

application, treatment of the application in the receiver, and returning of user’s 

interaction through the interactivity channel. Experiments are released on the first 

module, considering the digital TV signals available in São Paulo in January, 2008. 

This work has two main conclusions: the result of these experiments and the initial 

propose of a platform for tests execution and evaluation which allow us to have a 

better understanding and a more efficient use of the interactive resources offered by 

SBTVD. 
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Capítulo 1 Introdução 

A televisão é o principal meio de comunicação no Brasil. Segundo o IBGE, 

em 2007 havia 54 milhões de aparelhos televisores para uma população da ordem de 

190 milhões de pessoas (IBGE, 2007). O Brasil vive hoje um momento histórico de 

transição do sistema de TV analógico para o sistema de TV Digital, cujo lançamento 

em caráter comercial ocorreu no dia 2 de Dezembro de 2007 na cidade de São Paulo. 

A criação do sistema de TV digital brasileiro consistiu de um esforço coletivo que 

reuniu entidades governamentais, emissoras de televisão, fabricantes de 

equipamentos (tanto para transmissão quanto para recepção), instituições de ensino e 

pesquisa e membros da sociedade civil. 

Entre as vantagens oferecidas pelo novo sistema de TV digital encontra-se 

não apenas a significativa melhoria da qualidade dos sinais de áudio e vídeo, mas 

também a possibilidade de oferecimento de novas aplicações e serviços aos aparelhos 

receptores, dando origem a um novo conceito de TV, a TV Digital Interativa  

(SCHWALB, 2003). A digitalização dos sinais de áudio e vídeo permite que este 

conteúdo audiovisual possa ser facilmente associado a outros dados na forma digital 

como, por exemplo, aplicações interativas, guias de programação, textos adicionais, 

entre outros (MORRIS, 2005). Em seguida, o resultado desta associação de dados, 

que constitui um conteúdo audiovisual expandido1, pode ser distribuído por 

radiodifusão a todos os telespectadores. A TV Digital Interativa apresenta uma 

mudança de paradigma da televisão, onde o telespectador passa a ter a possibilidade 

de interação com o sistema televisivo em 3 níveis: Interatividade Local, 

Interatividade por Canal Intermitente e Interativid ade por Canal Permanente 

(CPQD, 2001). 

Na Interatividade Local toda interação do telespectador com o conteúdo 

recebido ocorre no aparelho receptor, sem retorno de informações para a emissora. 

Há diversas maneiras de o telespectador interagir com o conteúdo transmitido: pela 

escolha da habilitação de opções enviadas pela emissora, seleção de um áudio 

adicional ou de uma legenda, entre outras. No entanto, no escopo deste trabalho 

                                                 
1 Também conhecidos como Dados Multimídia Expandidos. 
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consideraremos como interatividade local apenas a execução de aplicativos locais no 

receptor. Nos demais níveis de interação há o retorno de informações do 

telespectador através de um Canal de Retorno. 

Na Interatividade por Canal Intermitente  ocorre o retorno de informações 

do telespectador por meio de um canal que é estabelecido apenas por ocasião do 

envio dos dados. Em um programa interativo, por exemplo, toda interação pode ser 

executada localmente pelo terminal e a conexão por meio deste canal ser estabelecida 

apenas no momento do retorno do resultado final da interação para a emissora. Neste 

caso o canal de retorno é interrompido logo após a confirmação do envio das 

informações. 

Na Interatividade por Canal Permanente, o canal de retorno é estabelecido 

em tempo integral, permitindo não só o retorno de dados, como também a 

comunicação bidirecional. Neste cenário o canal de retorno é também conhecido 

como Canal de Interatividade. A partir deste ponto nos referiremos a este canal 

como Canal de Interatividade toda vez que o mesmo permitir a comunicação 

bidirecional.  

Dentro do contexto da TV Digital Interativa, surgem inúmeras oportunidades 

para o desenvolvimento de novas aplicações e serviços voltados para os receptores 

de TV Digital. Surge também o desafio de investigar os mecanismos para entregar 

estas aplicações e serviços aos receptores. Uma vez entregues, estas aplicações e 

serviços deverão ser tratados e executados da mesma forma em todos os receptores, 

oferecendo ao telespectador a possibilidade de interação. Quando esta interação 

demandar um retorno de informações para a emissora, será necessário um canal de 

interatividade, para o qual existem também diversas alternativas tecnológicas. 

A proposta desta dissertação insere-se neste contexto rico de pesquisa e 

desenvolvimento na área de TV Digital Interativa, concomitante com a decisão e 

lançamento comercial desta tecnologia no Brasil. 
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1.1 Um Breve Histórico da Televisão 

“A televisão é fruto do desenvolvimento científico e tecnológico de diversos 

pesquisadores. É importante ressaltar que, em nenhum momento, um estágio 

evolutivo da televisão substituiu o estágio anterior; a evolução sempre foi lenta e 

gradual, se agregando paulatinamente ao modelo anterior” (BECKER et al., 2004). 

A palavra Televisão foi introduzida pela primeira vez em 1900 no First 

International Congress of Electricity em Paris, França (PIONEERS, 2006), como 

uma palavra híbrida entre o grego “Tele” (distância) e o latim “visão”, resultando na 

idéia de “visão a distância” ou “visão daquilo que está distante”. A partir deste 

momento, começam os primeiros desenvolvimentos de aparelhos televisivos, 

baseados em sistemas eletromecânicos. Nestes sistemas, um motor era utilizado para 

rotacionar um disco em frente a uma lâmpada de neon, projetando a imagem em uma 

tela avermelhada do tamanho de um cartão de crédito2. A partir de 1920, os Estados 

Unidos e a Europa começam a apresentar seus avanços independentes no 

desenvolvimento de sistemas televisivos, partindo de um monitor de 30 linhas 

(Inglaterra, 1926) e chegando a monitores de monocromáticos de 625 linhas 

(Europa) e 525 linhas(EUA) (TV HISTORY, 2006). 

O primeiro sistema eletrônico televisivo a cores, compatível com os sistemas 

monocromáticos existentes, foi o NTSC (National Television System Committee), 

desenvolvido nos Estados Unidos no começo da década de 50 e aprovado pelo FCC 

(Federal Communications Commission) em Dezembro de 1953 (FCC, 1953). Os 

países da Europa vieram depois na escolha de seus padrões de TV em cores. A 

França adotou o SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire) em 1967 enquanto 

outros países da Europa adotaram versões do sistema PAL (Phase Alternation Line).  

Os primeiros trabalhos com TV de alta definição surgem na década de 1970 

no Japão (CPQD, 2001), com o projeto de TV de alta definição da NHK (Japan 

Broadcasting Corporation), que estabeleceu o conceito de TV de alta definição 

(HDTV, do inglês High Definition Television) com o dobro do número de linhas dos 

televisores convencionais da época e maior relação de aspecto (NINOMIYA, 1995). 
                                                 
2 Um diagrama detalhado deste mecanismo pode ser visto no site 
http://www.tvhistory.tv/1920s%20Mechanical%20TV%20System.htm , acessado em 29 de Março de 
2007 
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Em função destes trabalhos, surge em meados da década de 1980 o sistema MUSE 

(multi sub-Nyquist sampling encoding) com 1125 linhas/60 Hz. Na Europa, a 

necessidade de definição de um sistema HDTV único, que atendesse a todo o 

continente em substituição aos sistemas vigentes PAL e SECAM e que pudesse 

competir com o MUSE, leva ao desenvolvimento do projeto Eureka EU 95 (FOX, 

1995) com 1250 linhas/50 Hz e mais tarde ao projeto PALplus (ELLIS, 1997), cujos 

principais membros viriam, posteriormente, a fundar o DVB (Digital Video 

Broadcasting, vide seção 1.1.2). Em resposta ao desenvolvimento Japonês e 

Europeu, o FCC estabelece em 1987 nos EUA o ACATS (Advisory Committee on 

Advanced Television Service) para o desenvolvimento de TV analógica de alta 

definição, mas este trabalho é logo abandonado em função do desenvolvimento 

Digital. 

No início da década de 90, a tecnologia MPEG surge como solução para o 

problema de compactação do grande volume de informações de vídeo, possibilitando 

o desenvolvimento dos sistemas de TV Digital.  

1.1.1 TV no Brasil 

O pioneiro da TV no Brasil foi o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand 

Bandeira de Melo, dono dos Diários Associados, cadeia de jornais e emissoras de 

rádio localizado na Rua 7 de Abril, em São Paulo. Em 25 de Março de 1950, 

Chateaubriand e seus funcionários retiraram no porto de Santos os equipamentos de 

TV comprados da RCA (Radio Corporation of America). Com estes equipamentos 

ocorre a pré-estréia da TV no Brasil no dia 3 de Abril de 1950, com a apresentação 

de Frei José Mojica, padre cantor mexicano. As imagens foram exibidas em alguns 

aparelhos de TV instalados no saguão dos Diários Associados. Em 18 de Setembro 

do mesmo ano, Chateaubriand inaugura a TV Tupi em São Paulo no canal 3, 

colocando o transmissor da RCA no topo do edifício do Banco do Estado de São 

Paulo, no início da Avenida São João. Como o aparelho de TV era muito caro, 

Chateaubriand importa 200 aparelhos de TV e os espalha pela cidade. 

As primeiras transmissões a cores no Brasil foram os jogos da Copa de 1970. 

As imagens foram geradas no México no padrão NTSC. Como não havia aparelhos a 

cores no Brasil, os jogos foram vistos em preto e branco. Em 19 de Fevereiro, 
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acontece a primeira transmissão em cores, via Embratel, com a radiodifusão da Festa 

da Uva de Caxias, Rio Grande do Sul, para todo o país. Esta transmissão foi feita já 

no sistema adotado no Brasil, o PAL-M, que consiste em utilizar o sistema PAL de 

codificação de cor em uma sub-portadora, no padrão de formação de imagem “M”. O 

sistema PAL-M mantinha a compatibilidade com os aparelhos monocromáticos 

NTSC existentes, ao mesmo tempo em que aproveitava a robustez do sistema PAL-G 

(Europa), transmitindo sinais com 525 linhas, 60 campos por segundo, 4,2 MHz de 

banda do sinal de vídeo e alternância na fase da componente que carrega a 

informação de cor no sinal de vídeo (SENATORI, 1987).  

1.1.2 História da TV Digital 

Nos Estados Unidos, a história da TV Digital começa em 1982, com a 

formação do ATSC (Advanced Television Systems Committee) por organizações 

integrantes da JCIC (Joint Committee on InterSociety Coordination)3, com o objetivo 

de coordenar o desenvolvimento de sistemas avançados de televisão (ATSC, 1997). 

Em 1987, 58 organizações televisivas fazem uma petição à FCC para que sejam 

iniciados estudos sobre novos conceitos no serviço de televisão e seus impactos no 

atual sistema. Para atender a esta necessidade é criado o ACATS, que logo no início 

dos trabalhos propõe um sistema totalmente digital batizado de DTV (Digital 

Television), com transmissão simultânea do sinal analógico e digital (simulcasting). 

Entre 1990 e 1992 o ATTC (Advanced Television Test Center), laboratório criado 

com a finalidade de avaliar as propostas para o DTV, testa seis propostas 

apresentadas sem chegar a um resultado satisfatório. Em 1993 é formada a “Grande 

Aliança”, unindo sete empresas participantes dos testes4 com a finalidade de criar um 

padrão unificado que englobasse as principais vantagens de cada solução 

apresentada. Ao final de 1995, o ATSC recomenda a FCC a adoção do padrão 

desenvolvido pela Grande Aliança, que com pequenas modificações entra em 

operação em 1998 com o nome de ATSC. 

Na Europa, os principais membros do projeto PALplus se unem em 1993 para 

a criação do consórcio DVB (DVB, 2000). Este consórcio aproveitou toda a 

                                                 
3 O JCIC é atualmente composto pelo EIA, IEEE, NAB, NCTA e SMPTE 
4 AT&T, GI,MIT, Phillips, Sarnoff, Thomson e Zenith 
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experiência dos desenvolvimentos anteriores para definir suas diretrizes. Em 1998, a 

versão para radiodifusão terrestre (DVB-T) entra em operação na Inglaterra. 

O Japão, devido ao pioneirismo em alta definição com sistema analógico, fica 

para trás na adoção de um sistema digital. Em 1997 o Japão decide partir para um 

sistema inteiramente digital e, em 1999, o grupo DiBEG (Digital Broadcasting Experts 

Group) (DiBEG, 2005) apresenta o padrão japonês de TV Digital denominado ISDB 

(Integrated Services Digital Broadcasting), iniciando as transmissões de satélite em 

2000 e iniciando as transmissões terrestres em Dezembro de 2003. 

1.1.3 TV Digital no Brasil 

Ao longo da década de 1990 foram constituídos os primeiros grupos de 

trabalho em TV digital no Brasil. No final desta década e no início da década de 

2000, o grupo SET-ABERT foi constituído para a realização de testes comparativos 

entre os padrões DVB, ATSC e ISDB. Até este momento não se considerava a 

possibilidade do país desenvolver um sistema próprio ou aprimorar um sistema 

existente a partir do levantamento de requisitos locais. 

Em 26 de Novembro de 2003 é publicado o Decreto no 4.901 (BRASIL, 

2003) que instituiu o Projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). 

Através de chamadas públicas5, foram formados 22 consórcios constituídos por 

instituições de ensino e de pesquisa com o objetivo de estabelecer o modelo de 

referência a ser adotado para a TV Digital no Brasil. Cada consórcio foi responsável 

por uma parte do sistema, cabendo-lhe a tarefa de levantar os requisitos, alternativas 

e impactos das soluções tecnológicas. Ao final do projeto, cada consórcio apresentou 

uma recomendação para o seu objeto de estudo, acompanhada por um relatório 

técnico e protótipos utilizados para demonstração e prova de conceito. 

O Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo (LSI-

USP) ficou responsável por três projetos: Terminal de Acesso de Referência, 

Codificação Avançada de Vídeo (MPEG-4 H.264) e Codificação Avançada de Áudio 

(MPEG4-AAC). Esta dissertação relaciona-se com o projeto Terminal de Acesso de 

Referência, cujo objetivo foi propor e implementar uma arquitetura de referência 

                                                 
5 As chamadas e os ganhadores podem ser vistos no site 
http://sbtvd.cpqd.com.br/?obj=historico&mtd=texto&item=5 Último acesso em 25/07/2007. 
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para o terminal de acesso a ser utilizado para recepção de TV Digital no Brasil. Ao 

final do projeto, o LSI apresentou ao governo uma arquitetura de referência para o 

terminal de acesso, juntamente com um protótipo baseado nesta referência e um 

sistema operacional sendo executado sobre este protótipo (LSI-TEC, 2006). A Figura 

1 apresenta um dos protótipos desenvolvidos. 

 
Figura 1 – Protótipo baseado na arquitetura de referência para terminal de acesso no Brasil. Fonte: 

(LSI-TEC, 2006) 

Com os resultados de todos os consórcios do SBTVD chegou-se a proposição 

de um modelo de sistema de TV Digital para ser adotado no Brasil, apresentado em 

relatórios do CPQD (2006a e 2006b). No dia 9 de Dezembro de 2005, todos os 

consórcios se reuniram na Escola Politécnica para uma exibição oficial do modelo 

proposto, apresentando o sistema SBTVD funcionando de forma integrada. 

Tendo por base este modelo, houve um intenso debate e após seis meses foi 

assinado o Decreto 5.820, de 29 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), que instituiu o 

SBTVD-T tendo como base, o padrão de transmissão de sinais do ISDB-T, 

incorporando as inovações tecnológicas aprovadas pelo Comitê Interministerial de 

Desenvolvimento de que trata o Decreto no 4.901, de 26 de novembro de 2003. O 

Decreto estabeleceu também a transmissão do sinal digital em alta definição (HDTV) 

e em definição padrão (SDTV); transmissão digital simultânea para recepção fixa, 

móvel e portátil e a interatividade. 
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Após a publicação do Decreto 5.820, foi criado o Fórum do Sistema 

Brasileiro de TV Digital Terrestre, com o objetivo de elaborar a norma para o 

sistema de TV digital do Brasil. O Fórum é composto por membros da indústria, 

radiodifusores, instituições de pesquisa e instituições de ensino e foi dividido nos 

seguintes grupos de trabalhos:  

• N01 – Modulação; 

• N02 – Codificação Multimídia; 

• N03 – Multiplexação e Tabelas SI; 

• N04 – Receptores; 

• N05 – Segurança; 

• N06 – Codificação de dados; 

• N07 – Canal de Interatividade; 

• Suíte de testes. 

Cada grupo se reunia periodicamente para a elaboração da norma SBTVD , 

tendo por base as normas ARIB, as inovações desenvolvidas pelos institutos de 

ensino e pesquisa brasileiro e as necessidades específicas do Brasil. No começo de 

2007 ocorreram as primeiras transmissões de TV Digital em alta definição no padrão 

SBTVD em caráter experimental em São Paulo, pelas próprias emissoras. A partir de 

Julho de 2007, os primeiros documentos desta norma foram submetidos à consulta 

pública pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

No dia 30 de Novembro de 2007, a ABNT publicou oficialmente 11 normas 

referentes ao Sistema Brasileiro de TV Digital6, restando em torno de 10 normas em 

fase de conclusão e consulta pública. As normas publicadas nesta data foram: 

• ABNT NBR 15601. Televisão digital terrestre — Sistema de transmissão; 

• ABNT NBR 15602-1. Televisão digital terrestre – Codificação de vídeo, 

áudio e multiplexação – Parte 1: Codificação de vídeo; 

                                                 
6 Esta normas podem ser obtidas gratuitamente no site 
http://www.abnt.org.br/m3.asp?cod_pagina=1249 último acesso em 10 de Fevereiro de 2008. 
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• ABNT NBR 15602-2. Televisão digital terrestre – Codificação de vídeo, 

áudio e multiplexação – Parte 2: Codificação de áudio; 

• ABNT NBR 15602-3. Televisão digital terrestre – Codificação de vídeo, 

áudio e multiplexação – Parte 3: Sistemas de multiplexação de sinais;  

• ABNT NBR 15603-1. Televisão digital terrestre — Multiplexação e serviços 

de informação (SI) – Parte 1: Serviços de informação do sistema de 

radiodifusão; 

• ABNT NBR 15603-2. Televisão digital terrestre — Multiplexação e serviços 

de informação (SI) – Parte 2: Sintaxes e definições da informação básica de 

SI; 

• ABNT NBR 15603-3. Televisão digital terrestre — Multiplexação e serviços 

de informação (SI) – Parte 3: Sintaxe e definição de informação estendida do 

SI; 

• ABNT NBR 15604. Televisão digital terrestre – Receptores; 

• ABNT NBR 15606-1. Televisão digital terrestre – Codificação de dados e 

especificações de Transmissão para Radiodifusão Digital - Parte 1: 

Codificação de dados; 

• ABNT NBR 15606-2. Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 

especificações de Transmissão para Radiodifusão Digital – Parte 2: Ginga-

NCL para receptores fixos e móveis – Linguagem de aplicação XML para 

codificação de aplicações; 

• ABNT NBR 15606-3. Televisão digital terrestre – Codificação de dados e 

especificações de Transmissão para Radiodifusão Digital – Parte 3: 

Especificação de transmissão de dados; 

Com a publicação destas normas, houve o lançamento oficial da TV Digital 

no Brasil no dia 2 de Dezembro de 2007, na cidade de São Paulo, levando alguns 

fabricantes a lançarem seus receptores (terminais de acesso ou TV integrada) no 

mercado, embora nem todos estivessem compatíveis com a norma. Estes primeiros 

receptores apresentam as funcionalidades mínimas de exibição de áudio e vídeo, sem 
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nenhum recurso de interatividade. Este tipo de receptor é também conhecido como 

zapper7. 

Até a conclusão deste trabalho, pouco mais de 10 normas ainda se 

encontravam em processo de consolidação ou de consulta pública. São elas: 

• N07, volumes 1, 2 e 3; 

• N05, volumes 1 e 2; 

• Guias Operacionais das normas N01, N02 e N03; 

• N06 volumes 4 e 5; 

• Suíte de teste (número de volumes ainda não definido). 

1.2 Objetivo 

Esta dissertação tem por objetivo investigar e avaliar os mecanismos 

existentes para a implantação da interatividade na televisão digital brasileira, com a 

ênfase específica no processamento e tratamento de dados. Para atingir este objetivo 

propomos a definição e implementação de um ambiente de testes para ensaios, 

comparações e análises com foco específico na interatividade. São objetivos 

específicos deste trabalho: 

• apresentar um levantamento teórico dos mecanismos existentes para 

implementar a interatividade nos sistemas já disponíveis (ATSC, DVB e 

ISDB) e no Sistema Brasileiro de TV Digital, recém lançado; 

• propor uma plataforma que permita a realização de testes de forma modular 

sobre o percurso percorrido por um conteúdo interativo no sistema de TV 

digital brasileiro; 

• propor e realizar um conjunto de ensaios sobre esta plataforma que permitam 

avaliar o potencial da interatividade no Sistema Brasileiro de TV Digital; 

 

                                                 
7 Do inglês zap, palavra utilizada em TV para designar a ato de trocar entre os canais, passar 
rapidamente por cada canal.  



 

 

11 

1.3 Relevância 

Esta dissertação está contextualizada no atual cenário de implantação da TV 

Digital no Brasil. Particularmente, o Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI-EPUSP) tem participado ativamente 

do processo de definição da TV digital no Brasil e atualmente participa do fórum 

técnico de especificação da norma SBTVD. Dentro do fórum, o autor participa 

ativamente dos grupos de Canal de Interatividade, Receptores e Codificação de 

Dados e Segurança. Desta forma, a pesquisa realizada para o desenvolvimento deste 

trabalho tem contribuído para as especificações do SBTVD. 

Os receptores de TV Digital produzidos hoje no Brasil ainda não possuem 

suporte à interatividade. Isso se deve, principalmente, ao fato da especificação das 

normas do sistema referentes à interatividade ainda não estarem concluídas. Além 

disso, ainda não existem trabalhos experimentais que validem a proposta brasileira 

para a interatividade. 

No âmbito científico e acadêmico, poucos trabalhos têm sido produzidos no 

Brasil com alguma referência à interatividade. Os trabalhos mais relevantes dizem 

respeito ao desenvolvimento realizado durante o projeto SBTVD em 2005 e alguns 

poucos apresentam propostas realizadas para o fórum SBTVD. Neste aspecto, este 

trabalho procura aumentar as bases do conhecimento científico, apresentando à 

comunidade científica um estudo mais aprofundado sobre a TV interativa e seus 

desdobramentos voltados para a realidade da TV Digital no Brasil. 

A interatividade na TV Digital pode ser uma ferramenta para a promoção da 

inclusão digital no país. Segundo o Instituto Paulo Montenegro (IPM, 2006) “Só 26% 

da população brasileira na faixa de 15 a 64 anos de idade são plenamente 

alfabetizados”. O Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF, 2005) 

apresenta a definição da UNESCO para alfabetismo funcional: “É considerada 

alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente 

às demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para continuar 

aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida”. Ao mesmo tempo, uma pesquisa 
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do CGI.br8 feita em Setembro de 2005 aponta que 95,7% por domicílios brasileiros 

possuem ao menos um aparelho de TV, 54% possuem telefone fixo e 16,6% possuem 

computador. Desta forma, podemos inferir que a presença da TV Digital interativa 

nos lares brasileiros poderá trazer a diversas famílias a experiência de interação com 

meios digitais e o acesso à informação na forma digital, provendo desta forma a 

inclusão digital e fornecendo ferramentas para a implantação de programas de 

educação à distância. 

Por fim, podemos afirmar que o resultado deste trabalho vem trazer grandes 

contribuições no campo científico, acadêmico e social. 

1.4 Trabalhos Correlatos no Laboratório de Sistemas 

Integráveis 

Este trabalho está inserido dentro de uma das linhas de pesquisa do 

Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-EPUSP), que é a linha de pesquisa de TV 

Digital. O objetivo desta linha é o estudo e a concepção de diversas famílias 

evolutivas de terminais de acesso à TV Digital. 

O primeiro trabalho acadêmico desta linha de pesquisa foi a tese de 

Doutorado intitulada “Um Terminal de Acesso Digital Reconfigurável Bidirecional 

Adaptável aos Padrões Multimídia Emergentes” (DALPOZ, 2005). Do 

desenvolvimento desta tese derivaram outros trabalhos, como o projeto de formatura 

de Vaz e Carvalho (2003), que apresenta a conexão de um terminal de acesso 

reconfigurável com a internet; e os projetos de iniciação científica de Costa (2003) e 

Nunes (2003), também voltados ao desenvolvimento de terminais reconfiguráveis. 

Seguindo esta linha, Barros (2006) aborda os aspectos de usabilidade para a TV 

Digital em sua dissertação de mestrado intitulada “A consistência da interface com o 

usuário para a TV interativa” e Vaz (2006) apresenta sua dissertação intitulada “Uma 

Interface de Comunicação Sem Fio em TV Digital Baseada em Rádio Definido por 

Programa de Computador”. 

                                                 
8 Disponível em http://www.nic.br/indicadores/usuarios/rel-geral-01.htm 
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Outros trabalhos de pesquisa dentro desta linha ainda se encontram em 

desenvolvimento e correspondem a projetos de formatura, iniciações científicas e 

pós-graduações dos integrantes do LSI. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

O capítulo 1 deste trabalho apresentou a introdução desta dissertação, 

juntamente com um breve histórico da TV digital, os objetivos do trabalho, a 

relevância e os trabalhos correlatos, buscando situar o leitor no contexto deste 

trabalho. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica e o estado da arte dos 

aspectos de TV Digital que são relevantes para este trabalho: Padrões MPEG, 

receptores de TV digital, middleware, interatividade na TV digital, métodos de 

transmissão de dados em TV digital, e canal de interatividade.  

O Capítulo 3 apresenta a proposta de especificação da plataforma modular 

para testes em interatividade na TV digital brasileira. Este capítulo especifica os 

elementos que compõem a plataforma e a divisão destes elementos nos módulos da 

plataforma. 

O Capítulo 4 apresenta a descrição dos ensaios propostos sobre a plataforma e 

os resultados obtidos.  

Por fim, o capítulo 5 apresenta as discussões, contribuição e conclusões deste 

trabalho.
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Capítulo 2 Tratamento de Dados e 

Aplicações Interativas em TV Digital 

Este capítulo apresenta uma revisão teórica sobre o tratamento de dados e 

aplicações interativas em um sistema de TV Digital. Para tanto, é necessário, 

inicialmente, definir o termo dados que utilizaremos ao longo desta dissertação.  

No contexto de TV digital, definimos dados como sendo “qualquer 

informação transmitida pela emissora na forma digital, à exceção do áudio e do vídeo 

que constituem o conteúdo televisivo”. Desta forma, podemos dividir os dados em 

TV digital nos seguintes grupos: 

• Serviços de informação (SI): dados que são transmitidos pela emissora para o 

controle do processo de recepção. Estas informações são interpretadas e 

utilizadas pelo receptor e não são apresentadas ao telespectador, exceto se 

constituírem informações auxiliares sobre a programação. 

• Informações auxiliares sobre a programação: dados referentes a informações 

apresentadas aos telespectadores, tais como legendas e informações sobre a 

programação (guia de programação e tarja de informação). 

• Aplicações interativas: são os dados que constituem a estrutura de pastas e 

arquivos referentes às aplicações interativas transmitidas pela emissora. Se 

uma aplicação interativa trouxer em sua estrutura de pastas um arquivo de 

áudio ou vídeo, este será também considerado como dado e tratado como tal. 

Partindo da definição de dados acima apresentada, dividimos este capítulo em 

três partes. A primeira apresenta os conceitos gerais de TV digital. A segunda parte 

foca nos mecanismos para transmissão de dados dentro de um sistema de TV digital. 

Por fim, a terceira parte apresenta uma revisão de como o envio de dados e 

conseqüentemente a interatividade são considerados na especificação do Sistema 

Brasileiro de TV Digital. Após a apresentação destas três partes é apresentada a 

conclusão deste capítulo. 
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2.1 Conceitos Gerais de TV Digital 

 “A televisão, como os outros meios de comunicação, segue a tendência 

mundial do movimento de convergência digital, que é a fusão entre os mercados de 

mídias e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), através de um acelerado 

processo de substituição de suas plataformas analógicas por plataformas e 

tecnologias digitais interoperáveis .” (Fernandes et al, 2004) 

Nos meios de comunicação é comum observarmos a substituição das 

tecnologias analógicas pelas digitais. Dentro deste contexto, a televisão digital é a 

sucessora natural da tecnologia de transmissão e recepção analógica. A TV Digital 

traz não somente a melhoria significativa da qualidade de áudio e vídeo, mas também 

a possibilidade de interoperabilidade com outras tecnologias digitais e a interação 

com o telespectador. Entre alguns diferenciais da TV Digital podemos citar: 

• Maior robustez na recepção do sinal: as tecnologias de modulação (processo 

de preparar o sinal para ser transmitido no meio físico) digital permitem 

identificação e correção de erros, possibilitando uma recepção livre de ruídos 

e fantasmas. 

• Maior aproveitamento do espectro de transmissão: as tecnologias de 

compactação digital permitem o envio de uma maior quantidade de 

informação na mesma banda utilizada pelos canais analógicos. A título de 

exemplo, o espaço de espectro de 6 MHz, que é utilizado hoje para a 

transmissão de um canal de TV analógico, pode ser utilizado na TV digital 

para a transmissão de quatro programas em definição padrão (SDTV), 

codificados em MPEG-2, ou 2 programas em alta definição (HDTV), 

codificados em MPEG-4. Este conceito de envio de mais de um programa em 

um mesmo canal é conhecido como multiprogramação.  

• Possibilidade de envio de mais de um conteúdo de áudio para um mesmo 

programa com possibilidade de múltiplos formatos de áudio digital. 

• Envio de textos como legenda de filme ou outras informações, guia de 

programação e aplicativos de interação local. 
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Além disso, a TV Digital possibilita uma série de novos serviços e 

funcionalidades, tais como: 

• envio de aplicações interativas, transações comerciais (t-commerce) e de 

aplicações bancárias (t-banking); 

• integração com outras mídias de telecomunicações (p. ex. Internet); 

• funcionalidades de um gravador de vídeo pessoal (Personal Video Recorder – 

PVR); 

• possibilidade de comunicação com um computador e outros aparelhos 

domésticos, podendo, por exemplo, ser utilizado como interface de interação 

com a rede doméstica (VAZ; CARVALHO; ZUFFO, 2006). 

Para um melhor entendimento de como a TV Digital é capaz de proporcionar 

todas as inovações acima, é importante o prévio entendimento de alguns aspectos 

relevantes em TV Digital. Desta forma, esta seção apresenta uma revisão dos 

conceitos básicos de TV Digital. 

2.1.1 Padrões de TV Digital 

Um sistema de TV Digital é um conjunto de padrões que especificam todo o 

processamento do sinal digital de TV desde a fonte de áudio e vídeo até a exibição 

nos televisores dos telespectadores. Os três sistemas conhecidos amplamente na 

literatura – ATSC (ATSC, 1997), DVB (DVB, 2000) e ISDB (ISDB, 1999) – e o 

sistema proposto no Brasil - SBTVD - seguem o modelo de referência da ITU para 

sistemas de TV Digital (ITU, 1996), apresentado na Figura 2. 

O modelo de referência é dividido em três blocos. O primeiro refere-se à 

codificação de sinal fonte. Este bloco engloba a digitalização e compressão dos sinais 

de áudio e vídeo, produzindo em sua saída um sinal chamado Elementary Stream 

(ES). É importante observar que as codificações dos sinais de áudio e vídeo são 

independentes entre si. O segundo bloco é responsável pela multiplexação dos feixes 

elementares de áudio, vídeo e dados, resultando em um único feixe de informação 

digital em sua saída, o Transport Stream (TS). Por último, o terceiro bloco provê a 

modulação do sinal digital para os diferentes meios físicos por onde ele possa vir a 

ser transmitido.  
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Figura 2 – Modelo de referência da ITU-T para composição e transmissão do sinal de TV digital. 

Fonte: (CPQD, 2001) 

A principal diferença entre os sistemas ATSC, DVB, ISDB e SBTVD está na 

solução que cada um adota para implementar cada um dos blocos do modelo de 

referência. A Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6 ilustram as soluções dos 

sistemas de TV digital para cada um dos blocos do modelo de referência.  

 
Figura 3 – Blocos do sistema DVB. Fonte: (CPQD, 2001) 
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Figura 4 – Blocos do sistema ATSC. Fonte:(CPQD, 2001) 

 

 
Figura 5 – Blocos do sistema ISDB. Fonte:(CPQD, 2001) 

 
Figura 6 – Blocos do sistema SBTVD. 

Para que as aplicações desenvolvidas para TV Digital possam ser executadas 

em qualquer receptor de TV digital, surge a necessidade de um software 

intermediário entre a aplicação e o sistema operacional, que proporcione uma API 

(Application Program Interface) padrão para todas as aplicações, independentes da 
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plataforma física. Este software intermediário é conhecido como middleware. O 

middleware oferece à aplicação interfaces para menus interativos (ícones clicáveis, 

displays, etc), funções de inserção de objetos gráficos na tela, com opções de textura 

e outras funções interativas. Cada sistema adotou uma solução de middleware: nos 

EUA, o DASE (DTV Application Software Environment) (ATSC, 2003); na Europa, 

o MHP (Multimedia Home Platform) (ETSI, 2003c); e no Japão, o ARIB 

(Association of RadioIndustries and Businesses) (ARIB, 2002). A seção 2.1.3 

apresenta uma descrição mais detalhada sobre middlewares. 

2.1.2 Padrões de Codificação Multimídia 

Um dos padrões mais conhecidos de codificação multimídia é a família de 

padrões MPEG (Motion Picture Experts Group), normatizada pela ISO 

(International Standardization Organization). O MPEG é uma família de padrões de 

compressão de fluxos digitais de áudio e vídeo e transmissão dos mesmos de forma 

intercalada em um único fluxo de bits serial. Para tanto, também são definidas e 

transmitidas informações adicionais para sincronização de áudio e vídeo para a 

decodificação do sinal recebido. A família MPEG foi desenvolvida pelo Motion 

Picture Experts Group e estabelecida como padrões pela ITU (International 

Telecommunication Union) e pela ISO (International Standards Organization). 

Os padrões da família MPEG utilizam algoritmos assimétricos, de forma que 

o custo da codificação é muito maior que o custo da decodificação, o que torna a 

família atrativa para aplicações multimídia, particularmente a transmissão de TV 

Digital, pois permite a produção de receptores de baixo custo. Outra característica 

importante dos padrões MPEG é a flexibilidade, pois permite a codificação de 

imagens com diferentes níveis de resolução. A Tabela 1 apresenta as normas que 

compõem cada membro da família MPEG. 

Um padrão MPEG é uma descrição genérica de como os sinais devem ser 

codificados e multiplexados, mas não impõe especificações sobre a implementação 

destes processos de codificação e de multiplexação. Para garantir a 

interoperabilidade das diversas alternativas de implementação, os padrões MPEG 

estabelecem níveis e perfis. Desta forma, os padrões se tornam escalonáveis, pois 

permitem que um decodificador de baixa capacidade extraia, de um fluxo de sinal de 
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alta capacidade, as informações necessárias para poder reproduzir as informações 

com a definição adequada para o seu nível de operação. 

Tabela 1 – Divisão dos grupos da Família MPEG 

MPEG-1 
ISO/IEC 11172 – 1  Parte I: Sistemas 
ISO/IEC 11172 – 2  Parte II: Vídeo 
ISO/IEC 11172 – 3  Parte III: Áudio 
ISO/IEC 11172 – 4 Parte IV: Teste de Conformidade 
ISO/IEC 11172 – 5 Parte V: Simulação em Software 
MPEG-2 
ISO/IEC DIS 13818 – 1 Parte 1: Sistemas 
ISO/IEC DIS 13818 – 2 Parte 2: Vídeo 
ISO/IEC DIS 13818 – 3 Parte 3: Áudio 
ISO/IEC DIS 13818 – 4 Parte 4: Teste de conformidade 
ISO/IEC DIS 13818 – 5 Parte 5: Simulação em software 
ISO/IEC DIS 13818 – 6 Parte 6: Extensões para DSM–CC (Digital 

Storage Media Command and Control) 
ISO/IEC DIS 13818 – 9 Parte 9: Extensões para interfaces em tempo real 

para sistemas decodificadores 
MPEG-4 
ISO/IEC FDIS 14496 – 1 Parte 1: Sistemas 
ISO/IEC FDIS 14496 – 2 Parte 2: Visual 
ISO/IEC FDIS 14496 – 3 Parte 3: Áudio 
ISO/IEC FDIS 14496 – 4 Parte 4: Teste de Conformidade 
ISO/IEC FDIS 14496 – 5 Parte 5: Simulação em Software 
ISO/IEC FDIS 14496 – 6 Parte 6: DMIF (Delivery Multimedia Integration 

Framework) 
ISO/IEC FDIS 14496 – 7 Parte 7: Software otimizado para ferramentas de 

MPEG-4 (codificadores de vídeo) 
ISO/IEC FDIS 14496 – 8 Parte 8: Transporte de conteúdos MPEG-4 sobre 

redes IP 
ISO/IEC FDIS 14496 – 9 Parte 9: Descrição de Hardware de Referência 
ISO/IEC FDIS 14496 – 10 Parte 10: Codificação de Vídeo Avançada (ITU-T 

H.264/AVC) 

 

A família MPEG evoluiu através dos seguintes estágios: MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-3 e MPEG-4. Em cada estágio, o padrão é dividido em três partes principais: 

codificação de vídeo, codificação de áudio e gerenciamento de sistema e 

multiplexação. Além destas partes, há outras com o objetivo de recomendar testes 

subjetivos e estudar os requisitos que devem ser atendidos (MPEG, 2006).  
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2.1.2.1 Evolução da Família MPEG 

O padrão MPEG-1 foi estabelecido em 1992 com o objetivo de produzir 

vídeo digital com qualidade superior ao VHS (Video Home System) e com baixas 

taxas de bits. Como ilustração, o MPEG-1 é capaz de produzir um vídeo com 

resolução 325 x 240 x 30 Hz transmitido a 1,25 megabits por segundo (DALPOZ, 

2005). No entanto, o MPEG-1 foi desenvolvido para formato de computador e mídia 

baseada em CD. Portanto, possui limitações de resolução, não atendendo ao formato 

de TV (640 x 480 x 30Hz). 

Para suprir as carências do MPEG-1 e preencher os requisitos das redes 

planejadas para radiodifusão digital de TV foi estabelecido o MPEG-2 em 1995. O 

MPEG-2 é capaz de operar com formato de filme, TV, computadores e suporta 

formato de alta definição (HDTV) e qualidade de estúdio CCIR-601, mantendo ainda 

a compatibilidade com o MPEG-1. Pode operar com vídeo entrelaçado e até cinco 

canais de áudio (surround sound). Os três sistemas de TV Digital atuais trabalham 

com o MPEG-2. 

O MPEG-3 foi inicialmente proposto para aplicações em HDTV com 

dimensões até 1920 x 1080 x 30Hz. Entretanto, foi constatado que o padrão MPEG-2 

e a sintaxe MPEG-2 funcionam muito bem para a taxa de vídeo de HDTV. Diante 

disso, o formato HDTV foi incorporado ao padrão MPEG-2. 

Seguindo a linha evolutiva, o projeto MPEG-4 objetiva estabelecer uma 

codificação universal e eficiente de diferentes formas de dados audiovisuais, 

chamados objetos audiovisuais. Desta forma, permitirá a descrição de objetos 

audiovisuais em uma cena com os quais o usuário final poderá interagir. Com isso, o 

padrão deve permitir uma grande quantidade de novas aplicações, como jornais 

eletrônicos, jogos, multimídia móvel interativa, bancos de dados multimídia 

interativos, comunicações audiovisuais móveis, correspondência eletrônica 

multimídia, sensoreamento remoto e videofone. Entre as diversas normas que 

compõem o padrão MPEG-4, ganham destaque a codificação avançada de vídeo 

AVC (Advanced Video Coding) também conhecida como H.264 e a codificação 

avançada de áudio AAC (Advanced Audio Coding), partes 10 e 3 respectivamente. 
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O SBTVD adotou o padrão H.264 para codificação de Vídeo, MPEG-4 AAC 

para codificação de áudio e o MPEG-2 sistemas para a camada de transporte (LSI-

TEC, 2006). 

2.1.2.2 O Padrão MPEG-2 Sistemas 

A camada de Sistemas do MPEG-2, definida pela parte 1 da norma MPEG 

(ISO/IEC, 2000), é responsável pelo gerenciamento do sistema e pela multiplexação 

dos streams elementares, gerando um único fluxo serial de bits chamado Transport 

Stream (TS). Para tanto, esta norma define um conjunto de tabelas contendo 

informações que são utilizadas pelo receptor para identificação dos programas, 

sincronização e outras informações necessárias à recuperação da programação e 

serviços Essas tabelas são chamadas de Tabelas SI (Service Information)  

As tabelas SI (Service Information) constituem um conjunto de informações 

transmitidas pelas emissoras contendo as tabelas de programação, a descrição dos 

programas e outras informações auxiliares, de modo a subsidiar os mecanismos de 

busca e navegação (CPQD, 2006a). Cada padrão de TV Digital especifica o seu 

conjunto de tabelas SI. Como exemplo, temos o DVB-SI (ETSI, 2000) para o padrão 

europeu e o ARIB STD-B10 (ARIB, 2004) para o japonês. 

O TS (Transport Stream) é um feixe de dados seriais que consiste de pacotes 

consecutivos de 188 bytes. Cada estrutura de pacote TS inicia com um cabeçalho de 

comprimento fixo de 4 bytes, seguido por 184 bytes que compreendem o campo de 

adaptação (extensão de cabeçalho) e a seção de dados (payload). O formato do 

pacote de TS é apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Estrutura do pacote de  TS 
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O campo PID (packet identifier) permite identificar qual o conteúdo que está 

sendo transmitido no pacote de TS. A especificação de cada campo do cabeçalho do 

TS está descrita no documento (ISO/IEC, 2000). 

2.1.2.3 As Tabelas de Informação de Serviço 

As tabelas de Informação de Serviço SI (Service Information) são utilizadas 

para transmitir ao receptor informações necessárias para a identificação dos 

programas, do conteúdo de áudio, vídeo e dados e de outras informações necessárias 

ao funcionamento do sistema. A Tabela 2 apresenta as tabelas SI utilizadas nos 

sistemas DVB, ATSC, ISDB e SBTVD. 

Tabela 2 – Tabelas SI utilizadas nos sistemas DVB, ATSC, ISDB e SBTVD. Fonte: Anotações pessoais 
do pesquisador Rafael Herrero (LSI). 
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A norma ISO/IEC 13818 – 1 (2000) define as tabelas mínimas obrigatórias 

para o MPEG-2. Cada sistema de TV digital define seu próprio conjunto de tabelas, 

tendo como base as tabelas do MPEG-2 e incorporando suas próprias tabelas. 

Entretanto, devido à ordem histórica de definição dos sistemas de TV digital, novos 

sistemas adotam algumas tabelas dos sistemas anteriores, como é o caso do ISDB 

que adotou várias tabelas definidas pelo DVB. Desta forma, é comum observarmos 

tabelas presentes em mais de um sistema de TV digital. As Tabelas SI adotadas pelo 

SBTVD são definidas pela norma ABNT 15603-3 (2007).  

A seção 2.3.1 apresenta um resumo dos pontos mais relevantes sobre as 

tabelas SI definidas pelo SBTVD no âmbito deste trabalho. 

2.1.3 Camada de Software Intermediário 

A camada de software intermediária é normalmente denominada de 

Middleware. Middleware é o termo criado para designar camadas de software que 

não constituem diretamente aplicações, mas que facilitam a interoperabilidade entre 

plataformas distintas. Segundo Maciel et alli (2004), o termo middleware caracteriza 

uma camada de software que possibilita comunicação entre aplicações distribuídas, 

tendo por objetivo diminuir a complexidade e heterogeneidade dos diversos sistemas 

existentes, provendo serviços que realizam a comunicação entre esta categoria de 

aplicações de forma transparente às mesmas. 

No contexto de TV Digital, o middleware é o software que fornece à 

aplicação uma abstração da plataforma física e do sistema operacional, permitindo 

que os desenvolvedores de aplicações não precisem se preocupar com os detalhes de 

implementação de cada plataforma. O middleware oferece à aplicação o acesso aos 

recursos do receptor por meio de uma interface chamada API (Application Program 

Interface), apresentada em uma linguagem padronizada e bem definida. 

Segundo Leite (2005): “De uma forma geral, pode-se dizer que todos os 

padrões de middleware definem dois tipos de aplicações a serem executadas em 

terminais de acesso de sistemas de TV Digital: aplicações procedurais e aplicações 

declarativas”. 

As aplicações procedurais são formadas por comandos que são interpretados 

no receptor e traduzidos na linguagem de máquina. Desta forma, o receptor requer a 
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presença de um interpretador ou máquina virtual. A maioria dos middlewares utiliza 

a linguagem Java e como interpretador a JVM (Java Virtual Machine). 

Já as aplicações declarativas são voltadas a apresentação de documentos 

hipermídia e, portanto, são mais simples, requerendo menos recursos de 

processamento e memória. A maioria dos middlewares utilizam alguma linguagem 

baseada em HTML (Hyper Text Markup Language). Como exemplo de linguagens 

para aplicações declarativas temos o XHTML (Extensible HTML), XML (Extensible 

Markup Language), BML (Broadcast Markup Language) e o NCL (Nested Context 

Language). 

Cada sistema de TV Digital adotou uma solução para a padronização do 

middleware, conforme já apresentado na seção 2.1.1.   

A seção 2.1.3.1 apresenta uma breve descrição de cada uma destas soluções e 

a seção 2.1.3.2 aborda uma iniciativa de compatibilidade de todos os middlewares.  

2.1.3.1 Middlewares  dos Sistemas de TV Digital 

Nesta seção serão apresentadas as três principais soluções de middleware 

utilizados no mundo: o MHP, o DASE e o ARIB. Existem outras soluções 

proprietárias de middleware tais como o OpenTV, PowerTV e MediaHighway, mas 

estas soluções não serão tratadas neste trabalho. 

O Middleware MHP  

No ano de 1997, o consórcio DVB iniciou a sua especificação da camada de 

middleware, buscando a definição de um padrão aberto que reunisse diversas 

tecnologias para a implementação de serviços digitais interativos. Em 2000 esta 

especificação deu origem à plataforma MHP (Multimedia Home Platform).Esta 

plataforma está hoje na versão 1.1.2 (MHP, 2005). 

Entre os diversos serviços oferecidos pela plataforma MHP, encontram-se o 

serviço de segurança com autenticação por certificado raiz (DVB SERVICES, 2005) e 

o suporte a aplicações Java TV, denominado DVB-J (Zhang, 2003). O DVB também 

especifica uma linguagem para aplicações declarativas semelhante ao HTML e 

baseada em XML, chamada DVB-HTML (Perrot, 2001).  
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O MHP possui três perfis com capacidades distintas: 

• Enhanced Broadcast – Combina transmissão de áudio e vídeo e serviços de 

download de aplicações, que permitem serviços de interação local. Este tipo 

de configuração não suporta canal de retorno. O suporte à linguagem HTML 

pode ser incrementado a partir de plug-in.  

• Interactive Broadcast – Contém todas as funcionalidades do Enhanced e 

também permite diferentes formas de interação, com ou sem associação com 

serviços de Broadcast. Esta configuração requer canal de retorno e suporta 

protocolo IP (Internet Protocol).  

• Internet Access – Possui todas as funcionalidades dos modos antecessores e 

permite acesso a serviços através da Internet. Este perfil permite também a 

interação entre serviços de radiodifusão (Broadcast) e Internet. Também são 

comuns neste perfil navegadores (Browser) para e-mail e API Java para 

acesso à Internet.  

A Partir do MHP, o grupo DVB definiu um núcleo básico de funções comuns 

aos três principais middlewares, denominado GEM (Globally Executable MHP), com 

o intuito de facilitar o desenvolvimento a aplicações interativas suportáveis nos três 

sistemas. A seção 2.1.3.2 deste trabalho aborda com mais detalhes o GEM. 

O Middleware DASE 

O DASE (DTV Application Software Environment) foi o padrão de 

middleware escolhido pelo ATSC para o mercado norte-americano. Da mesma forma 

que o MHP, o DASE também possui suporte a aplicações procedurais e declarativas. 

Em relação às aplicações procedurais, o DASE apresenta suporte a aplicações 

JavaTV, enquanto às aplicações declarativas, apresenta suporte a linguagem HTML e 

JavaScript.  

Uma harmonização do DASE com a solução de middleware adotada para 

serviços de TV a cabo nos EUA – o OCAP (Open Cable Application Platform) – deu 

origem a um novo padrão, o ACAP (Advanced Common Application Platform). 

Além de prover a harmonização entre as duas soluções existentes, o ACAP (ACAP, 

2004) também foi desenvolvido de forma a ser compatível com o GEM. 
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O Middleware ARIB  

O middleware adotado pelo sistema japonês leva o nome da organização que 

especificou os padrões adotados para as diversas partes do sistema, ARIB 

(Association of Radio Industries and Businesses) (ARIB, 2005). Trata-se de uma 

organização não governamental que estabelece uma série de especificações baseadas 

em padrões técnicos definidos pelo governo japonês. 

Da mesma forma que os outros padrões de middleware, o ARIB também 

adotou a compatibilidade com o GEM. No entanto, a linguagem declarativa utilizada 

foi desenvolvida pelo próprio ARIB e recebeu o nome de BML (Broadcast Markup 

Language). A linguagem BML é baseada em XML e consiste em componentes 

descritos pelo W3C (World Wide Web Consortium), tais como: XHTML (Extensible 

HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), DOM (Document 

Object Model) e ECMAScript (Nomoto, 2004). 

2.1.3.2 O Framework  GEM 

O framework GEM (Globally Executable MHP) é uma iniciativa de 

harmonização entre os padrões de middleware existentes no mundo, tendo sido 

proposta pelo grupo DVB a partir de um subconjunto do MHP (ETSI, 2005). Além 

de capturar as interfaces e toda a semântica definidas pelo MHP (independentes da 

plataforma DVB), o GEM fornece também suporte às necessidades impostas por 

outros padrões internacionais. 

De acordo com LEITE (2006): “Formalmente, GEM não pode ser 

considerado uma especificação completa para terminais de acesso. O correto é dizer 

que GEM é um framework a partir do qual uma implementação de um terminal de 

acesso pode ser instanciada; ou ainda, que GEM é um padrão ao qual 

implementações existentes devem se adaptar para obter uma conformidade que 

garanta a execução global de aplicações.” Desta forma, o padrão define um 

conjunto de APIs, semântica e formatos que as aplicações devem utilizar para 

garantir a interoperabilidade com os demais middlewares que possuírem 

compatibilidade com o GEM. Para tanto, as implementações de middleware que 

desejarem ter compatibilidade com o GEM deverão obrigatoriamente instanciar por 
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completo a especificação do GEM, atendendo a todos os seus requisitos obrigatórios 

(ETSI, 2005). 

Os principais objetivos da especificação GEM são os seguintes (GEM, 2006): 

• maximizar a interoperabilidade entre especificações de terminais baseados no 

GEM e produzidos por diferentes organizações; 

• maximizar a presença de componentes MHP, promovendo economia de 

escala para toda a cadeia de difusão interativa, dado o parque de tecnologia 

MHP já instalado, o conhecimento já adquirido e o volume de conteúdo já 

produzido; 

• ser capaz de respeitar as restrições impostas pelas tecnologias de transporte e 

pelos modelos de negócio locais. 

Pelo fato do GEM definir um framework baseado no MHP, sua especificação 

apresenta uma listagem de referências a outros documentos do consórcio DVB. O 

GEM descreve as diversas partes do MHP que são independentes do padrão DVB e 

aponta quais devem ser substituídas por “equivalentes funcionais” nos middlewares 

(LEITE, 2006). O GEM está presente na parte estritamente comum dos middlewares, 

ou seja, na parte presente em todas as plataformas. O GEM também está presente na 

parte funcionalmente comum, mas cabe a cada padrão apresentar os seus 

equivalentes funcionais. Cada middleware também define o seu próprio modelo de 

aplicações declarativas. 

2.1.4 Receptor de TV Digital 

Para que o telespectador seja capaz de assistir ao conteúdo de TV Digital e 

interagir com os recursos que ela oferece, ele deve possuir um aparelho que seja 

capaz de receber e tratar o sinal digital, fornecendo como saída o conteúdo 

audiovisual, bem como prover ao telespectador os recursos necessários para a 

interação. Desta forma, surge o Receptor de TV Digital como sendo um aparelho 

capaz de satisfazer às necessidades descritas acima. Como exemplos de receptores de 

TV Digital temos: 

• televisor digital integrado: aparelho televisor que recebe sinal digital e já 

exibe o vídeo na tela; 
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• receptor portátil (celular): receptor de pequeno tamanho e baixo consumo de 

potência que recebe sinal digital com menor resolução e menor definição 

(LDTV); 

• terminal de acesso: aparelho que recebe o sinal digital e converte em 

analógico para a entrada dos televisores convencionais. É também conhecido 

popularmente como set-top box. 

No âmbito deste trabalho, usaremos o termo receptor para designar 

genericamente qualquer um dos três tipos acima e usaremos Terminal de Acesso 

para nos referirmos especificamente ao aparelho conversor.  

Outra classificação para os receptores de TV Digital diz respeito à forma de 

transmissão do sinal recebido. Desta forma, temos: 

• receptor de satélite: é capaz de receber os sinais transmitidos por satélite. 

Como exemplo, temos no Brasil os receptores de antena parabólica (sinal 

DVB analógico) e receptores de TV Digital por assinatura por satélite (SKY). 

• Receptor a cabo: receptor de sinais de TV a cabo. No Brasil são utilizados 

para receber sinais de TV por assinatura (TVA, NET). 

• Receptor terrestrial: Recebe sinais transmitidos por antena na faixa de UHF e 

VHF. No Brasil a recepção de TV analógica é terrestrial. O Decreto no 5.820 

determina que a TV Digital aberta seja transmitida de forma terrestrial. Desta 

forma, a partir deste momento, toda vez que falarmos em TV Digital no 

Brasil, estaremos falando de transmissão terrestrial. 

A arquitetura de referência para terminais de acesso no Brasil, elaborada pelo 

Laboratório de Sistemas Integráveis no escopo do Projeto TAR-SBTVD (LSI-TEC, 

2006), divide os terminais de acesso em três famílias, a saber: 

• família básica: são os terminais de acesso mais simples, sem nenhum recurso 

de interatividade, cuja única funcionalidade é exibir o conteúdo de áudio e 

vídeo; 

• família interativa: são os terminais de acesso que possuem interatividade em 

algum dos três níveis definidos por (CPQD, 2001); 
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• família agregação de valor: São os terminais de acesso que possuem 

funcionalidades avançadas que agregam valor ao produto, como por exemplo 

gravação de vídeo (PVR – Personal Video Recorder). 

O diagrama de blocos de um terminal de acesso mínimo, pertencente à 

família básica, é apresentado na Figura 8. O front-end é o bloco responsável pela 

recepção, sintonia, demodulação e decodificação de canal (correção de erros). Ele é 

composto por um sintonizador (tuner) e um demodulador. O sintonizador tem a 

função de selecionar o canal escolhido, amplificar, filtrar e converter o sinal recebido 

para uma freqüência menor (FI). O demodulador tem a função de converter o sinal 

modulado em sinal banda-base codificado e fazer a detecção e correção de erros. 

 

ModuladorFront end 
Demultiplexador/

Decodificador

Núcleo de 
Processamento

Interface de 
Comandos do 

Usuário

Saída RFEntrada RF

Conversão e 
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áudio e vídeo 
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(PAL-M)

Sinal Banda BaseVídeo Digital Áudio Digital

 

Figura 8 – Arquitetura básica de um terminal de acesso para o Brasil. Fonte: (LSI-TEC, 2006) 

O demultiplexador trata o transport stream separando os sinais de áudio, 

vídeo e dados, enviando-os aos respectivos processadores. O sinal de áudio e o sinal 

de vídeo são decodificados, obtendo-se o áudio e vídeo digitais descomprimidos. 

Estes por sua vez são convertidos para analógico e modulados para PAL-M. Os 

sinais de áudio e vídeo em PAL-M podem ser disponibilizados para o televisor em 

banda base por uma interface de vídeo composto ou podem ser modulados para o 
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canal 3 ou canal 4 e entregues ao televisor por uma interface RF (cabo coaxial). Os 

dados são enviados para serem tratados pelo núcleo de processamento. 

O núcleo de processamento é composto por processadores, memória e 

dispositivos de entrada e saída e tem a função de coordenar todo o funcionamento do 

terminal. O terminal de acesso também deve possuir mecanismos para gerenciar as 

interfaces de comando do telespectador. Para um terminal de acesso mínimo, esta 

interface se resume ao controle remoto e ao painel frontal. 

A arquitetura descrita na Figura 8 é uma referência mínima das partes de um 

terminal de acesso. Cada solução de terminal de acesso traz suas próprias 

implementações de cada bloco e alguns terminais mais avançados trazem blocos e 

interfaces adicionais.  

Uma outra abordagem de arquitetura de terminal de acesso diz respeito ao 

modelo de camadas, apresentado na Figura 9. Neste modelo de camadas, podemos 

diferenciar os receptores interativos dos não-interativos pela presença da camada de 

middleware. Nos receptores não-interativos, as únicas aplicações executadas são as 

aplicações nativas, desenvolvidas sobre a interface do Sistema Operacional e 

disponibilizadas pelo próprio fabricante. As aplicações residentes podem ser 

desenvolvidas tanto sobre a interface do sistema operacional, quanto sobre o 

middleware, sendo transmitidas por radiodifusão. 

Plataforma Hardware

Sistema Operacional

Interface do SO

Middleware

Aplicações 
Residentes

Outras 
aplicações

Aplicações 
Nativas

 
Figura 9 – Modelo de camadas do terminal de acesso. 
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Com o lançamento oficial da TV digital no Brasil, no dia 2 de Dezembro de 

2007, diversos fabricantes lançaram seus receptores no mercado. Alguns fabricantes 

como a Positivo e a Semp Toshiba optaram por lançar terminais de acesso, enquanto 

outros como a Samsung e a LG optaram por lançarem a TV integrada. 

Estes receptores lançados no final de 2007 ainda não são interativos, ou seja, 

não possuem middleware e, na sua maioria, são uma implementação mínima da 

norma de receptores (ABNT NBR 15604, 2007). O site do Estadão fez uma análise 

comparativa entre estes receptores9. As principais diferenças apontadas dizem 

respeito à definição da saída de vídeo e aos menus de configuração e 

funcionalidades. Os receptores analisados estão na Figura 10. 

 

Figura 10 – Primeiros terminais de acesso lançados para o padrão brasileiro. Fonte: Estadão 

2.1.5 Interatividade na TV Digital 

A evolução das telecomunicações e da rede mundial de computadores a 

Internet tem despertado nos usuários uma expectativa de também poder utilizar a 

televisão como um meio de interação com os programas, conteúdos e serviços, de 

maneira semelhante à interação oferecida aos usuários da Internet. Neste contexto, 

cria-se uma nova demanda no mercado mundial por aplicações interativas via 

televisão (Oliveira, 2005). 

                                                 
9 Disponível em http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=12461 último acesso em 
Janeiro de 2008. 
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Para este trabalho, as aplicações interativas são classificadas de acordo com 

os níveis de interatividade definidos pelo CPQD (2001): Interatividade Local, 

Interatividade Intermitente e Interatividade por Canal Permanente. 

Na Interatividade Local toda informação ocorre no aparelho receptor, sem 

retorno de informações do telespectador para a emissora. A interatividade ocorre pela 

execução de aplicativos locais no receptor. Nos demais níveis de interação há o 

retorno de informações do telespectador através de um Canal de Retorno. Como 

exemplo de interatividade local, a Figura 11 apresenta a transmissão de informações 

adicionais durante um evento esportivo pela “Televisió de Catalunya”, na europa10. 

O telespectador pode navegar pelas informações enviadas pela emissora e obter 

informações sobre os jogadores e sobre as estatísticas do jogo. 

 

Figura 11 – Visualização de informações adicionais durante uma partida de futebol 

Na Interatividade Intermitente  ocorre o retorno de informações do 

telespectador por meio de um canal que é estabelecido apenas por ocasião do envio 

dos dados. Na Figura 12 observamos um programa interativo da rede BBC na 

Inglaterra, onde o participante responde a perguntas. Ao final do programa, o 

terminal envia todas as repostas à emissora e a aplicação apresenta ao telespectador 

quantos pontos ele conseguiu. 

                                                 
10 Todos os exemplos de aplicações interativas deste item estão disponíveis no site 
http://www.broadbandbananas.com/ acessado em NOV, 2006 
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Figura 12 – Programa interativo de perguntas e repostas 

Na Interatividade por Canal Permanente, o canal de retorno é estabelecido 

em tempo integral, permitindo não só o retorno de dados, como também a 

comunicação bidirecional. Por este motivo o canal de retorno é também conhecido 

como Canal de Interatividade. A partir deste ponto nos referiremos a este canal por 

Canal de Interatividade toda vez que o mesmo permitir a comunicação bidirecional. 

A Figura 13 apresenta uma aplicação interativa que utiliza um canal de interatividade 

permanente. Trata-se de um aplicativo que permite ao telespectador mandar e receber 

mensagens de correio eletrônico enquanto assiste a uma programação televisiva. 

 

Figura 13 – Aplicação de e-mail para TV Digital. 
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Um outra classificação que podemos dar às aplicações interativas é quanto a 

relação ou não com o conteúdo transmitido. As aplicações da Figura 11 e da Figura 

12 estão relacionadas com o conteúdo audiovisual transmitido. Já a aplicação da 

Figura 13 não tem relação alguma com o conteúdo transmitido. 

Para que haja a interatividade é necessária a presença de um canal de 

interatividade. Por isso, este assunto será abordado na próxima seção. 

2.1.6 Canal de Interatividade 

O canal de interatividade é o meio através do qual o telespectador do sistema 

de TV Digital consegue enviar informações de volta para a emissora e desta forma 

interagir com o sistema. O canal de interatividade também é conhecido como canal 

de retorno devido a esta idéia do retorno das informações.  

O canal de interatividade pode ser implementado através dos mais diversos 

meios físicos. De acordo com CPQD (2005), nem todos os países do mundo que 

adotaram algum sistema de TV Digital possuem algum canal de interatividade, como 

pode ser verificado na Tabela 3.  

Tabela 3 – Presença da interatividade em alguns países. Fonte:(CPQD, 2005) 

 

O canal de interatividade pode ser implementado pelos mais diversos meios 

físicos, com as mais diversas tecnologias. Para os receptores móveis são comuns as 

implementações de canal de interatividade através de uma rede de fios, como linha 

telefônica discada (dial-up), ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ou ISDN 
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(Integrated Services Digital Network). Para os dispositivos móveis e portáteis são 

utilizadas tecnologias sem fio como CDMA, GSM, Wi-MAX, Wi-fi, entre outras. 

2.2 Mecanismos para Envio de Dados no Fluxo de 

Transporte do Protocolo MPEG-2 

A parte 6 do MPEG-2 (ISO/IEC, 1998) especifica os mecanismos para envio 

de dados no Transport Stream MPEG-2. Os mecanismos apresentados são: 

• por meio de data streaming; 

• por meio de uma seção DSM-CC (Data Storage Media – Command 

and Control);  

o carrossel de dados; 

o carrossel de objetos; 

o encapsulamento multiprotocolo (MPE – Multiprotocol 

Encapsulation);  

• diretamente sobre o TS (data piping). 

A Figura 14 ilustra os métodos acima.  

 
Figura 14 – Métodos para transmissão de dados sobre o transport stream 
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2.2.1 Fluxo de Dados 

O Fluxo de Dados (Data Streaming) consiste no transporte de dados em 

pacotes PES (Packetized Elementary Stream), os mesmos pacotes utilizados no 

empacotamento dos fluxos de áudio e vídeo. Uma vez que estes fluxos são contínuos, 

eles precisam ser empacotados para serem multiplexados em um único feixe. O 

mesmo ocorre com os dados neste método. Os pacotes PES possuem no máximo 

65536 bytes e cabeçalho de 6 bytes, conforme visto na Figura 15.  

O Data Streaming é uma alternativa adequada para o envio de dados 

associados à programação, pois possibilita o sincronismo dos dados com o conteúdo 

de áudio e vídeo, permitindo que a legenda ou o aplicativo interativo possam ser 

apresentados no momento correto da programação. 

1010101101000111111....

ELEMENTARY STREAM 
(VÍDEO)

ELEMENTARY STREAM 
(ÁUDIO)

ELEMENTARY STREAM 
(DADOS)

1010101101000111111.... 1010101101000111111....1010101101000111111....

ELEMENTARY STREAM 
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ELEMENTARY STREAM 
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1010101101000111111.... 1010101101000111111....

PACKET DATA BYTESPACKET DATA BYTESHEADER HEADER PACKET DATA BYTESHEADER
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Figura 15 – Estrutura do packetized elementary stream - PES 

2.2.2 O Protocolo DSM-CC 

O protocolo DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control) é um 

protocolo padronizado ISO que compreende a parte 6 do padrão MPEG-2 (ISO/IEC, 

1998). Foi criado originalmente com o objetivo de ser um protocolo para controlar 

servidores de vídeo sob demanda via rede, utilizando mecanismos de RPC (Remote 

Procedure Call). A partir desta idéia inicial, o protocolo evoluiu para um conjunto 

mais geral de protocolos para prover serviços multimídia e aplicações sobre 

conexões de redes de transmissão, sendo amplamente utilizado pelas redes de 

radiodifusão (broadcast). 

Originalmente o DSM-CC foi desenvolvido para ser utilizado dentro de um 

modelo de rede, onde os objetos estariam armazenados nos nós desta rede e o usuário 
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faria a solicitação de objeto por RPC. No entanto, dada a natureza unidirecional das 

transmissões de televisão, não é possível ao usuário realizar uma solicitação de 

retransmissão. Para contornar este problema, o DSM-CC adotou a solução de 

retransmitir todos os objetos de forma cíclica, de modo que se o receptor perdesse 

um determinado objeto, ele aguardaria até a próxima vez em que o mesmo fosse 

transmitido. Esta solução recebeu o nome de Carrossel. O padrão DSM-CC 

estabelece os mecanismos de Carrossel de Dados; onde podem ser transmitidas 

quaisquer informações, atribuindo-se ao receptor o trabalho de interpretar os dados; e 

o Carrossel de Objetos, onde são transmitidos objetos previamente definidos, como 

textos, figuras, HTML, etc. A seção 2.2.2.1 apresenta maiores detalhes sobre estas 

estruturas. 

O DSM-CC transmite suas informações dentro de estruturas intermediárias 

conhecidas como Seções, apresentadas na seção 2.2.2.2. Esta mesma estrutura de 

seção também pode ser utilizada para transporte de pacotes IP (Internet Protocol). 

Neste caso, utilizando um protocolo chamado MPE (Multiprotocol Encapsulation), 

apresentado na seção 2.2.2.3. 

2.2.2.1 O Mecanismo de Carrossel 

O Carrossel é um mecanismo de transmissão de dados em seções DSM-CC 

de maneira cíclica. Conforme apresentado anteriormente, está classificado em 

carrossel de objetos e carrossel de dados. 

Cada carrossel consiste em uma árvore de diretório que é separada ao longo 

de uma série de módulos, onde cada módulo pode conter um ou mais arquivos ou 

diretórios. No caso do carrossel de objetos, o tamanho máximo de um módulo deve 

ser 64 Kbytes, a menos que haja um objeto maior que este valor. Neste caso o objeto 

inteiro é inserido sozinho em um único módulo. Os arquivos de um mesmo módulo 

podem vir de qualquer parte da árvore de diretórios e não precisam, necessariamente, 

vir de um mesmo diretório. No caso do carrossel de dados, o tamanho máximo de um 

módulo é 1 MB. Caso um arquivo seja maior que este tamanho, o mesmo deverá ser 

dividido em mais de um módulo. 

Após a transmissão de todos os diretórios da árvore, o processo inicia 

novamente desde o começo. A Figura 16 apresenta um exemplo da divisão de uma 
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árvore de diretório em módulos, onde podemos observar que os módulos não são 

todos transmitidos com a mesma freqüência. Os arquivos mais acessados podem ser 

transmitidos com uma freqüência maior com o objetivo de diminuir o tempo de 

acesso destes arquivos. No entanto, isso aumenta o tamanho do carrossel e diminui o 

tempo de acesso aos arquivos menos requisitados. Desta forma, a freqüência de 

transmissão de cada módulo é um parâmetro importante que deve ser levado em 

consideração para se tentar alcançar o melhor desempenho. 

 

   (a)       (b) 

Figura 16 – Árvore de diretório dividida em módulos para a transmissão.(a) árvore de diretório. (b) 
resultado da separação por módulos. Fonte:(INTERACTIVE, 2006) 

Cada módulo é então dividido em blocos com tamanho máximo de 4066 

Bytes e cada bloco é encapsulado em uma seção DSM-CC, conforme apresentado na 

Figura 17. Os cabeçalhos apresentados obedecem à norma ISO/IEC 13818-6 

(ISO/IEC, 1998). A diferença nesta figura para o carrossel de dados é que neste 

último os arquivos são inseridos diretamente no módulo. 

Para o envio de carrosséis são utilizados dois tipos de mensagens: DII 

(Download Info Indication) e DDB (Download Data Block). A DII é uma mensagem 

de download que é enviada em uma seção DSM-CC com informações sobre um 

conteúdo que será enviado ao receptor. Quando uma emissora envia um conteúdo 

pelo canal de dados, através de um carrossel de dados ou carrossel de objetos, é 

necessário enviar primeiramente informações sobre o conteúdo e sobre a maneira 
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como este conteúdo está sendo transmitido. Estas informações são enviadas nas 

mensagens DII, cujo formato é definido pela parte 6 da norma MPEG-2 (ISO/IEC, 

1998). 

Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3

Módulo 1

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6

Seção 1 Seção 2 Seção 3 Seção 4 Seção 5 Seção 6

Cabeçalhos

Sub-Cabeçalhos
 

Figura 17 – Inserção do carrossel de objetos em seções DSM-CC 

Os dados transmitidos por carrosséis são divididos em blocos. Cada bloco é 

transmitido em uma mensagem de download denominada DDB, em uma seção 

DSM-CC. O formato da DDB é definido pela parte 6 da norma MPEG-2 (ISO/IEC, 

1998). 

2.2.2.2 Seção DSM-CC 

A Seção DSM-CC é uma estrutura utilizada para transmitir diversos tipos de 

dados dentro do TS MPEG-2. Para fins de apresentação, dividimos a estrutura de 

uma seção em 3 partes: uma parte de campos sempre presente em todas as seções, 

um campo variável com o tipo de informação transmitida e a terceira parte 

correspondente ao método utilizado para conferir a integridade da informação. A 

Figura 18 apresenta esta estrutura. 

Os campos da parte amarela estão sempre presentes em uma seção e possuem 

o comprimento fixo. O campo “Table ID” indica o tipo de dado que está sendo 

transmitido na seção e o seu valor define regras diferentes para o uso dos demais 

campos. Os valores utilizados para o campo “Table ID” encontram-se na Tabela 4. 
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Table ID
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               = 0x3B => user Network Message
               = 0x3C => download Data Message
               = 0x3D => DSM_CC descriptor list
               = 0x3E => private data byte
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16b
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Last Section 
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RSV => Reservado
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Figura 18 – Estrutura de uma seção 

Tabela 4 – Atribuições para os valores do Table ID para o Sistema Brasileiro em comparação à 
norma ISO/IEC 13818-6. 

Table 
ID 

Seção DSM-CC de acordo com 
ISO/IEC 13818-6 

Adoção no Sistema Brasileiro 

0x00 – 
0x37 

Definido para ITU-T H.222.0 Não se aplica 

0x38 – 
0x39 

Reservado Não se aplica 

0x3A Seção contendo dados referentes 
ao MPE 

Norma Brasileira define como 
Reservado 

0x3B Seção contendo mensagens U-N 
(User Network) 

Mensagem DII (Download Info 
Indication) 

0x3C Seção contendo Download Data 
Messages 

Mensagem DDB (Download Data 
Block)  

0x3D Seção contendo Stream 
Descriptors 

Idem à ISO/IEC 13818-6 

0x3E Seção contendo dados privados Idem à ISO/IEC 13818-6 mas pode 
transportar MPE. 

0x3F Reservado Idem à ISO/IEC 13818-6 
0x40 - 
0xFE 

Uso privado Nada consta 

0xFF Proibido Não se aplica 
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Conforme observado na Tabela 4, a norma brasileira adota como base para a 

implementação do DSM-CC a norma MPEG-2 parte 6 com algumas simplificações. 

Entre as diversas mensagens do tipo U-N (User-Network, identificado pelo table id 

0x3B) definidas pela norma MPEG-2 parte 6, a única que é utilizada no cenário 

unidirecional de transmissão de TV é a DII (Download Info Indication). Todas as 

demais mensagens são utilizadas no cenário bidirecional, onde o DSM-CC foi 

concebido originalmente, conforme apresentado início da seção 2.2.2. O mesmo 

princípio vale para a mensagem DDB (Download Data Block), identificada pelo 

valor 0x3C no table id. A maior mudança na norma brasileira em relação ao MPEG-

2 parte 6 é transportar o MPE como dado privado (table id 0x3E) ao invés de utilizar 

um valor de table id exclusivo (0x3A). 

2.2.2.3 O Encapsulamento Multiprotocolo 

O Encapsulamento Multiprotocolo MPE (Multiprotocol Encapsulation) 

utiliza uma seção de dados privados DSM-CC para transportar pacotes de rede 

dentro do TS MPEG-2. Como padrão, o MPE transporta pacotes IPv4. No entanto, 

pode ser utilizado para transportar pacotes de outros protocolos de rede (como IPv6 

por exemplo), desde que acrescido de um cabeçalho LLC/SNAP (Logical Link 

Control/ Sub Network Access Protocol). O MPE pode ser utilizado para transmissão 

unicast, multicast e broadcast. O MPE inclui em seu cabeçalho um endereço MAC 

de 48 bits para endereçamento dos terminais. Este endereço MAC está sempre 

presente no MPE, embora nem sempre seja utilizado. 

Cada datagrama IP que chega ao encapsulador MPE exerce o papel de PDU 

(Protocol Data Unit). O PDU é então enquadrado em uma estrutura chamada SNDU 

(Sub Network Data Unit), que é então fragmentada em diversos pacotes de TS. 

Muitas vezes o SNDU não é um múltiplo inteiro de 184 bytes (payload do TS). 

Neste caso, o payload do TS do último pacote pode ser completado com zeros 

(padding) ou pode se iniciar um novo SNDU no espaço restante (packing). Neste 

caso o bit PUSI (Payload Unit Start Indicator) do TS indicará a presença de um 

campo pointer imediatamente após o cabeçalho do TS indicando a posição do início 
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do novo SNDU no TS. A Figura 19 apresenta a estrutura do SNDU e do cabeçalho 

MPE. 
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Figura 19 – Formato do pacote MPE 

Na Figura 19 podemos observar a estrutura do cabeçalho MPE e sua 

compatibilidade com a estrutura da Seção DSM-CC. Em amarelo observamos os 

campos que são mantidos em relação ao cabeçalho da seção DSM-CC, em verde os 

campos que são utilizados para outras finalidades. Em azul, os campos que foram 

incluídos e em laranja o campo opcional. 

Conforme apresentado na Tabela 4, para uma seção de dados privados o valor 

do campo Table ID deve ser 0x3E para o MPE. O campo SSI indica se o método 

utilizado para conferência de erros é o CRC-32 ou o checksum. Embora a norma 

MPEG (ISO/IEC, 1998) deixe livre a escolha do método, é recomendável o uso do 

CRC-32 por oferecer uma melhor proteção contra erro de bit e por ser facilmente 

calculado por hardware, enquanto o checksum é normalmente calculado por 

software. Neste caso, o campo SSI apresentaria o valor ‘1’ e o PI apresenta ‘0’. 

O campo DSM-CC Section lengh é utilizado da mesma maneira que foi 

descrita na seção 2.2.2.2. Para que o datagrama IP possa ser inserido em um único 

SNDU sem a necessidade de fragmentação, é necessário que a unidade máxima de 
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transferência da rede (MTU - Maximum Trasmit Unit) seja no máximo 4080 quando 

não há o cabeçalho LLC/SNAP e 4074 quando há.  

O campo Table ID Extension é utilizado para transmitir os dois bytes mais 

significativos do endereço MAC, sendo assim dividido nos campos MAC 6 e MAC 

5. A vantagem é que, em muitos casos, o tratamento deste campo é feito por 

hardware e, desta forma, os pacotes que não fossem para aquele receptor seriam 

descartados mais facilmente. 

O campo Version Number da seção DSM-CC é utilizado para implementar 3 

novos campos: Payload Scrambling Control, Address Scrambling Control e 

LLC/SNAP flag . O campo Payload Scrambling Control determina se o payload será 

ou não embaralhado. Caso este campo possua o valor ‘00’, o payload não sofrerá 

alteração. Caso contrário, o payload será embaralhado conforme algoritmo definido 

pelo serviço e informado ao terminal. O campo Address Scrambling Control 

funciona da mesma maneira que o campo anterior. No entanto, visa definir se 

ocorrerá embaralhamento dos 4 bytes do endereço MAC, que aparecem em azul na 

Figura 19, melhorando a segurança dos pacotes.  

Por fim o campo LLC/SNAP flag recebe o valor ‘1’quando há a presença do 

cabeçalho LLC/SNAP e ‘0’ caso contrário. O cabeçalho LLC/SNAP é utilizado 

quando o MPE está carregando outro protocolo que não o IPv4. O cabeçalho LLC é 

definido pela RFC 1483 e apresenta o valor 0xAA-AA-03 quando o mesmo é 

seguido por um cabeçalho SNAP. O cabeçalho SNAP é composto por um campo de 

3 octetos chamado OUI (Organizationally Unique Identifier) e por um campo de dois 

octetos chamado PID. Os valores e usos destes dois campos são definidos pela RFC 

2464 e para o caso do IPv6, assumem os valores 0x00-00-00 e 0x86DD 

respectivamente. 

2.2.3 O Bombeamento de Dados 

O mecanismo de bombeamento de dados (Data Piping) consiste na inserção 

direta dos dados sobre o TS, de forma que a identificação, recuperação e todo 

tratamento dos dados fica sobre a responsabilidade da camada acima. Um exemplo 

de encapsulamento de dados que utiliza o método data piping para transmissão de 

dados é o ULE (Ultra Lightweight Encapsulation) (FAIRHURST, 2006a). O ULE 
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foi desenvolvido pelo IPDVB, um grupo de trabalho dentro de IETF (FAIRHURST, 

2006b), com o objetivo de servir como alternativa ao MPE para envio de dados sobre 

redes IP de forma mais simples, eficiente e flexível para aceitar protocolos 

emergentes. A Figura 20 apresenta o formato do pacote ULE. 

D
1b

Lenght
15b

Type
16b

NPA Address
(opcional)

48b

Datagrama IP
(PDU)

CRC
32b

SNDU

Destino: Indica a presença do endereço NPA  

Figura 20 – Formato do pacote ULE 

A primeira vantagem observada do ULE sobre o MPE é seu cabeçalho 

reduzido. Enquanto o MPE apresenta um cabeçalho de no mínimo 16 Bytes 

(podendo chegar a 24 Bytes quando o campo LLC/SNAP está presente), o cabeçalho 

do ULE contém no mínimo 8 Bytes (podendo chegar a no máximo 14 Bytes quando 

o NPA Address está presente). Desta forma o ULE apresenta overhead menor que o 

MPE e, conseqüentemente, melhor eficiência de transmissão (HONG, 2005). 

O Campo “D” do cabeçalho ULE indica a presença do endereço de 

destinatário. Quando este bit é ajustado para ‘0’ indica a presença do campo “NPA 

Address” que contém o endereço MAC do receptor. Há algumas aplicações em que 

não se faz necessário indicar a presença do endereço MAC do receptor no cabeçalho. 

Nestes casos, o ULE permite omitir este endereço (D=’1’), diminuindo o overhead, 

ao passo que o MPE mantém o endereço MAC no cabeçalho mesmo quando não é 

usado. 

O campo “Type” do ULE permite identificar que tipo de protocolo de rede 

está sendo transportado no payload . No caso do IPv6, este campo apresenta o valor 

0x86DD e no caso do IPv4 0x0800 (RFC 4326). No MPE, quando se deseja 

transportar outro protocolo que não o IPv4 é necessária a inclusão do campo 

LLC/SNAP, aumentando o overhead. Em (XILOURIS, 2005) são apresentados 

testes que comprovam a eficiência do ULE sobre o MPE. 
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2.3 Interatividade no Sistema Brasileiro de TV Digital 

A norma do sistema brasileiro de TV Digital encontra-se dividida em sete 

documentos, correspondendo aos sete grupos de trabalho que foram formados pelo 

Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, sendo que alguns destes documentos 

estão divididos em partes. Nesta seção apresentaremos uma abordagem sobre as 

normas que estão relacionadas de alguma forma com a interatividade, focando nos 

pontos que são relevantes para a mesma. Desta forma, podemos destacar quatro 

normas: multiplexação, codificação de dados, canal de interatividade e receptores. A 

estruturação e a divisão em partes destes documentos são apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Documentos da norma do sistema brasileiro de TV digital com impacto na interatividade 

Documento Volume  Norma ABNT 
Parte 1: Serviços de informação do sistema de radiodifusão. NBR 15603-1 
Parte 2: Sintaxes e definições da informação básica de SI. NBR 15603-2 

Multiplexação 
e serviços de 
informação 

(SI) 
Parte 3: Sintaxe e definição de informação estendida do SI NBR 15603-3 

Parte 1: Codificação de dados NBR 15606-1 
Parte 2: Ginga-NCL para receptores fixos e móveis – 
Linguagem de aplicação XML para codificação de 
aplicações 

NBR 15606-2 

Parte 3: Especificação de transmissão de dados NBR 15606-3 
Parte 4: Ginga-J - Ambiente para a execução de aplicações 
procedurais 

Não Publicada (1) 

Codificação de 
dados e 

especificações 
de transmissão 

para 
radiodifusão 

digital 
Parte 5: Ginga-NCL para receptores portáteis – Linguagem 
de aplicação XML para codificação de aplicações 

Não Publicada (2) 

Parte 1: Protocolos, interfaces físicas e de software Não Publicada (2) 
Parte 2:  Não Encerrada (3) 

Canal de 
Interatividade 

Parte 3: Não Encerrada (3) 
Receptores -  NBR 15604 

Nota: A terceira coluna da tabela reflete o estado das normas até o fechamento deste trabalho 

• (1) Norma aprovada pela consulta pública, mas sendo refeita por decisão do Fórum 

• (2) Normas em consulta pública 

• (3) Normas ainda não submetidas à consulta pública 

2.3.1 Multiplexação e Serviços de Informação 

A norma de multiplexação e serviços de informação define as tabelas SI 

obrigatórias e opcionais no sistema, bem como os mecanismos de multiplexação dos 

fluxos elementares utilizados no sistema de TV Digital. As tabelas definidas para o 

sistema brasileiro foram apresentadas anteriormente na Tabela 2, na seção 2.1.2.3. 

Conforme podemos observar naquela tabela, o SBTVD mantém total aderência ao 

sistema ISDB em relação à adoção de tabelas. As principais diferenças entre os dois 
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sistemas estão nos descritores, que são informações contidas dentro destas tabelas. 

Os descritores adotados no sistema brasileiro são definidos pela norma ABNT NBR 

15603-2 (2007). As tabelas do sistema brasileiro que possuem maior impacto neste 

trabalho são apresentadas a seguir. 

Tabela de Alocação de Programas - PAT 

A Tabela de Alocação de Programas PAT (Programa Allocation Table) é 

uma tabela obrigatória em qualquer Sistema de TV Digital, sendo definida pelo 

padrão MPEG-2 (ISO/IEC, 2000). Esta tabela é identificada pelo PID 0x0000, sendo 

a primeira tabela a ser recebida e tratada pelos receptores. A PAT permite identificar 

através do número PID (identificador de pacote) quais são os pacotes de transport 

stream que carregam as Tabelas de Mapeamento de Programa (PMT), que por sua 

vez identificam todos os conteúdos que fazem parte de um programa, conforme será 

apresentado na seção seguinte. A Figura 21 apresenta um exemplo de uma PAT onde 

foram são encontrados três programas, cujas PMTs são identificadas pelos valores de 

PID 0x0020, 0x0028 e 0x0030. 

 

Figura 21 – Funcionamento da tabela de alocação de programas 

Tabela de Mapeamento de Programas - PMT 

A Tabela de Mapeamento de Programas PMT (Program Map Table) permite 

identificar os PIDs de todos os elementos que constituem um programa (áudio, 

vídeo, dados), conforme o exemplo apresentado na Figura 22.  
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Para identificar cada conteúdo, os números de PID são associados a outro 

número chamado tipo de Stream (Stream Type). Cada valor de tipo de stream 

corresponde a um determinado tipo de conteúdo. A Tabela 6 apresenta os valores de 

tipo de stream associados a conteúdos de dados no sistema brasileiro. 

 

 

Figura 22 – Funcionamento da tabela de mapeamento de programas 

 

Tabela 6 – Tipos de stream para conteúdo de dados na norma brasileira 

Stream Type Uso 
0x05 Seção privada 
0x06 PES Independente (p. ex. para transmissão de legenda) 
0x07 Data Piping 
0x0A MPE (Multiprotocol Encapsulation) 
0x0B Carrossel de dados ou de objetos 

Desta forma, ao encontrar o tipo de stream 0x0B, o receptor saberá que todo 

pacote de transport stream que vier identificado pelo valor de PID associado a este 

tipo de stream corresponde a uma seção DSM-CC. O mesmo é feito para todos os 

outros valores. 

Tabela de Informações de Rede- NIT 

A Tabela de Informações de Rede NIT (Network Information Table) é uma 

tabela que contém informações sobre a rede de transmissão do sinal digital, 

informações sobre o canal e as freqüências utilizadas na modulação. Esta tabela é 

utilizada pelos receptores quando os mesmos fazem a varredura do espectro de 

freqüência para encontrar e armazenar os canais digitais disponíveis. 

Tabela de Informações de Evento - EIT 
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A Tabela de Informações de Evento EIT (Event Information Table) apresenta 

informações sobre o evento que está sendo transmitido em um dado momento. Em 

TV digital, um evento pode ser um programa televisivo, que possui informações 

como nome, hora de início, duração, sinopse entre outras. Todas estas informações 

são transmitidas pela EIT. 

Tabela de Disparo de Recebimento de Programa - SDTT 

A Tabela de Disparo de Recebimento de Programa SDTT (Software 

Download Trigger Table) é utilizada para avisar ao receptor sobre um conteúdo que 

será transmitido. Um exemplo do uso da SDTT é a atualização do software do 

receptor, enviada pelo canal de broadcasting. A emissora envia a SDTT informando 

ao receptor que, em um determinado horário e em um determinado canal, será 

transmitido uma atualização de software. O receptor é capaz de identificar, pelos 

campos da SDTT, se a atualização é própria para si (conferindo informações de 

fabricante, modelo e versão). Caso seja, o receptor armazena as informações de canal 

e horário presentes na SDTT para receber a atualização.  

2.3.2 Codificação e Transmissão de Dados para Radio difusão 
Digital 

Esta norma está diretamente relacionada com a interatividade na TV Digital, 

pois define os mecanismos para a codificação dos dados que serão enviados junto 

com o conteúdo televisivo. Ela encontra-se dividida em cinco partes, conforme foi 

apresentado na Tabela 5. As partes desta norma são: 

• parte 1: trata da codificação de mídias como textos (por exemplo, legenda), 

figuras (JPEG, PNG, e outras), áudio e vídeo (quando os mesmos são 

enviados como dados, por exemplo, sendo componentes de uma aplicação 

interativa); 

• parte 2: apresenta a especificação do middleware declarativo, baseado na 

linguagem NCL, e apresenta a ponte entre as máquina de apresentação e a 

máquina de execução através da linguagem lua; 

• parte 3: apresenta a especificação dos mecanismos para transmissão de dados 

no sistema brasileiro. Define o uso do carrossel de dados para transmissão de 



50 

 

atualização do software dos receptores e o uso do carrossel de objetos para 

transmissão de aplicações interativas. Apresenta suporte para o MPE e o Data 

Piping. 

• Parte 4: apresenta a especificação do middleware procedural. Esta parte da 

norma, embora tenha sido aprovada pela consulta pública, foi suspensa por 

decisão do Fórum e está sendo reescrita. Os motivos alegados pelo Fórum 

estão relacionados aos altos valores de royalties do framework GEM e da 

indisponibilidade de negociação por parte de seus detentores. Desta forma, 

todas as referências a esta norma nesta dissertação serão feitas sobre a versão 

do documento submetida à consulta pública, a ABNT/CEET-00:001.85 

PROJETO 00:001.85-006/4 (2007). 

• Parte 5: Apresenta a especificação do middleware declarativo para receptores 

portáteis, uma vez que no Brasil os receptores portáteis interativos 

apresentarão apenas o middleware declarativo. Como o escopo deste trabalho 

prevê testes com receptores fixos, esta parte da norma não será abordada 

nesta dissertação.  

A seguir, será apresentada uma breve descrição do middleware definido para 

o SBTVD. A implementação do middleware nos receptores de TV Digital não é 

obrigatória, de modo que poderá haver receptores sem o middleware. No entanto, 

uma vez que o mesmo for implementado, ele deverá ser feito de acordo com a norma 

de codificação de dados11 e obrigatoriamente deverá ter tanto a parte procedural 

quanto a declarativa. 

2.3.2.1 Middleware  para o Sistema Brasileiro de TV Digital 

No ano de 2005, durante o desenvolvimento do projeto SBTVD, três 

consórcios conduziram o desenvolvimento do middleware, sendo que dois destes 

consórcios deram origem ao middleware adotado pelo SBTVD: o consórcio FlexTV 

e o consórcio MRSBTVD. O Consórcio FlexTV foi liderado pela Laboratório de 

Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) do Departamento de Informática da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e propôs a uma solução de middleware 

                                                 
11 A implementação do middleware deverá seguir a norma ABNT NBR 15606-2, que especifica a 
parte declarativa, e a norma que especifica a parte procedural, ainda não publicada. 
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procedural com suporte a JAVA e compatibilidade com o GEM, batizado de FlexTV 

(FLEXTV, 2005). Já o consórcio MRSBTVD foi liderado pelo Laboratório 

TeleMídia do departamento de informática da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), e apresentou um middleware para aplicações declarativas 

baseado em linguagem NCL, denominado Maestro (MAESTRO, 2005). Com a 

assinatura do Decreto no 5.820 e a formação do comitê de Desenvolvimento do 

SBTVD, os dois consórcios se uniram para apresentar uma única solução de 

middleware para o cenário brasileiro: O Ginga (GINGA, 2006). A Figura 23 

apresenta a arquitetura do middleware Ginga. 

 

Figura 23 –Arquitetura do middleware Ginga. Fonte: ABNT/CEET-00:001.85 PROJETO 00:001.85-
006/4 (2007) 

O Ginga é dividido em três grandes blocos: Ginga-J (Máquina de Execução), 

Ginga-NCL (Máquina de Apresentação) e Ginga-Core. O Ginga-J, originado a partir 

do FlexTV, é um subsistema lógico responsável pelo processamento das aplicações 

procedurais, também conhecidas como Xlets Java. O mecanismo de execução do 

conteúdo procedural tem por base uma Máquina Virtual Java. O Ginga-NCL, 

originado a partir do Maestro, é o subsistema lógico responsável pelo processamento 

e apresentação dos documentos declarativos. O Ginga-Core, por sua vez, é composto 

por decodificadores e procedimentos comuns para obter conteúdos transportados em 

fluxos de transporte MPEG-2 (TS) e através de um canal de retorno. 

Ginga-J 
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O Ginga-J define uma API, sobre a qual deverão ser desenvolvidas as 

aplicações do tipo Xlet, ou seja, aquelas aplicações interativas que são recebidas por 

datacasting. As aplicações residentes no receptor podem ser desenvolvidas 

diretamente sobre o sistema operacional, sobre a implementação do Ginga no 

receptor ou sobre a API Ginga-J. A arquitetura do Ginga-J no receptor é apresentada 

na Figura 24. 

 
Figura 24 – Arquitetura do Ginga-J. Fonte: ABNT/CEET-00:001.85 PROJETO 00:001.85-006/4 

(2007) 

A especificação inicial do Ginga-J, submetida à consulta pública 

(ABNT/CEET-00:001.85 PROJETO 00:001.85-006/4), foi baseada na especificação 

do GEM 1.1 (DVB, 2007). No entanto, em Dezembro de 2007, o Fórum de TV 

Digital optou por especificar uma alternativa ao GEM que fosse livre de royalties. 

Desta forma, estabeleceu um grupo de trabalho para desenvolver esta especificação. 

Até o momento da finalização da escrita desta dissertação, a especificação 

paralela ao GEM ainda não havia sido finalizada. No entanto, podemos esperar que o 

Ginga-J, embora passe a ser baseado em outra especificação de framework, 

continuará mantendo a premissa do uso de linguagem Java e de algumas APIs já 

apresentadas na especificação inicial, conforme apresentado a seguir: 

JavaTV: Extensão da plataforma Java para suportar funcionalidade de TV 

digital. Inclui o pacote J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition) e adiciona 

funcionalidades específicas para o contexto de TVD.  
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JMF (Java Media Framework ): API utilizada para o tratamento de mídias 

contínuas.Permite a captura, processamento, armazenamento e apresentação de 

fluxos de mídia, vindos da radiodifusão, canal de retorno ou dispositivos de captura 

do usuário (câmeras e microfones). 

DAVIC ( Digital Audio Visual Council): Define uma API que tem como 

objetivo sustentar uma interoperabilidade real de ponta a ponta para serviços de 

áudio e vídeo transmitidos via radiodifusão. Pode ser considerado como um 

middleware de alto nível, que opera em conjunto com outros de mais baixo nível. 

HAVi ( Home Audio Video interoperability): Estende o pacote gráfico do 

Java para adicionar funções de interoperabilidade doméstica. Permite ao usuário 

acessar dispositivos de áudio e vídeo em uma rede doméstica através de um controle 

remoto e de uma interface gráfica de fácil manuseio. 

Ginga-NCL 

O Ginga-NCL, também conhecido como máquina de apresentação, é o 

subsistema lógico do Ginga responsável pelo processamento de documentos NCL. O 

NCL (Nested Context Language) é uma linguagem declarativa baseada no conceito 

de NCM (Nested Context Model) ou Modelo de Contextos Aninhados. O NCM 

utiliza os conceitos de nós e elos para representar os documentos hipermídia. Os nós 

podem representar um conteúdo de mídia ou um contexto e os elos representam os 

relacionamentos espaciais e temporais existentes entre os mesmos (NETO, 2007). 

A linguagem NCL utiliza o formato XML e apresenta uma separação bem 

definida entre conteúdo e estrutura. Os objetos de mídia podem ser conteúdos de 

áudio, vídeo, texto, arquivos XHTML ou objetos de execução (xlets).  

A Comunicação Ponte Entre Máquinas 

Muitas aplicações em TV Digital utilizam tanto a maquina de execução 

quanto a máquina de apresentação. Desta forma, existe uma comunicação entre estas 

máquinas chamada ponte, conforme apresentado anteriormente na Figura 23. A 

comunicação feita nesta ponte ocorre em dois sentidos: 

• em documentos NCL, onde os nós representam códigos do Ginga-J (Xlets); 
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• em funções do Ginga-J que monitoram e controlam eventos NCL. 

O middleware Ginga adota a linguagem lua como ferramenta para a ponte 

(IERUSALIMSCHY, 2006). Quando uma linguagem declarativa necessita ter acesso 

a alguma função procedural ela utiliza uma linguagem de script. Lua é a linguagem 

de script desenvolvida pelos pesquisadores da PUC-RIO e adotada no middleware 

Ginga. Desta foram, além dos Xlets do Ginga-J, os documentos NCL também podem 

fazer uso de scripts Lua. 

2.3.3 Canal de Interatividade 

A parte 1 da norma de canal de interatividade, presente no documento ABNT 

NBR 15607-1 (2007), define os protocolos e as interfaces físicas e de software do 

canal de interatividade. Esta norma tem por base a norma do sistema ARIB, 

referenciando os pontos adotados e explicitando as modificações. As partes 2 e 3 da 

norma de canal de interatividade ainda estão em desenvolvimento. Portanto, todas as 

afirmações feitas a respeito das partes 2 e 3 da norma de canal de interatividade nesta 

dissertação são fundamentadas tão somente na participação do candidato no grupo de 

desenvolvimento da norma do canal de interatividade, uma vez que até o fechamento 

desta dissertação ainda não havia documentos oficiais sobre a parte 2 e a parte 3 

desta norma. 

Em suma, podemos dizer que o canal de interatividade da TV digital 

brasileira será implementado através de redes TCP/IP. Visando atender à diversidade 

geográfica do cenário brasileiro, a norma de canal de interatividade define a 

flexibilidade de escolha da tecnologia da camada física. Cada receptor fixo com 

suporte ao canal de interatividade deverá possuir uma porta USB, através da qual o 

telespectador irá conectar o dispositivo de acesso ao meio mais adequado à região 

onde habita. As tecnologias previstas pelo sistema brasileiro para acesso ao canal de 

interatividade são: 

• GSM – Global System for Mobile Communications; 

• GPRS – General Packet Radio Service; 

• Dial-UP; 

• ISDN – Integrated Service Digital Network; 
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• CDMA – Code Division Multiple Access; 

• ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line. 

A tecnologia de acesso discado (dial-up) foi mantida na norma por se tratar 

de uma forma de acesso ainda bastante comum no Brasil. Já o ISDN, embora muito 

pouco comum, foi incorporado para manter a aderência ao ARIB, uma vez que no 

Japão este sistema ainda é bastante utilizado. Entre as tecnologias cabeadas de acesso 

ao meio, a tecnologia ADSL é a que proporciona maior velocidade de conexão, além 

de já ser utilizada amplamente para as conexões de Internet banda larga no Brasil. 

Entre as tecnologias sem fio, foram consideradas aquelas que já possuem um parque 

instalado no Brasil, como o GSM/GPRS e o CDMA. 

A parte 2 da norma, ainda não finalizada, define um mecanismo para 

gerenciamento do dispositivo externo de acesso ao meio físico, de forma a garantir 

ao telespectador transparência, interoperabilidade com diversos dispositivos de 

acesso ao canal e facilidade de uso. A solução de ter um dispositivo de acesso 

externo ao receptor, apesar de mais flexível, é mais custosa quando comparada com a 

solução integrada, ou seja, aquela em que o dispositivo de acesso ao meio já vem 

embutida na placa do receptor. Desta forma, apesar da obrigatoriedade da disposição 

da porta USB e do mecanismo de gerenciamento do dispositivo externo, cada 

fabricante poderá oferecer, de forma adicional em seus produtos, soluções integradas 

para acesso ao canal de interatividade. 

Outro ponto importante, previsto na segunda parte da norma de canal de 

interatividade, está relacionado à camada de rede. O protocolo IPv6 é a versão 6 do 

protocolo IP (Internet Protocol) da camada de rede da pilha TCP/IP. A versão atual, 

o IPv4, que possui 32 bits de endereçamento, tem se mostrado ineficiente perante o 

crescimento do número de computadores ligados na Internet, tanto em prover 

endereçamento para todos os computadores quanto em garantir outras 

funcionalidades, como qualidade de serviço, suporte a aplicações de tempo real, 

aplicações multimídia e comunicação segura. Além do esgotamento do número de 

endereços IP, as tabelas de roteamento vêm aumentando muito, o que implica em 

uma demanda maior de processamento. (HIROMI, 2006). Desta forma, a norma 

brasileira para o canal de interatividade apresenta os mecanismos para a coexistência 
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entre os IPv4 e o IPv6, de modo a prover a comunicação pelo canal de interatividade 

durante o período de transição entre estas duas tecnologias. 

Por fim, a terceira parte da norma apresenta a especificação para as 

tecnologias futuras para implementação do canal de interatividade no Brasil, como o 

Wimax e o Wi-fi. 

2.3.4 Receptores de TV Digital 

A norma brasileira de receptores, ABNT NBR 15604 (2007), apresenta os 

requisitos obrigatórios e opcionais de todos os receptores de TV digital fabricados 

para o sistema brasileiro. A norma de receptores pode ser considerada a norma mais 

importante do SBTVD, sendo responsável por garantir a integração e a 

intercomunicação entre todas as outras normas. A norma de receptores está 

estruturada de forma a apontar para todos os requisitos obrigatórios definidos pelas 

outras normas. Por exemplo, a norma de codificação de áudio, ABNT NBR 15602-2 

define todos os possíveis formatos de codificação e de saída de áudio para o sistema 

brasileiro. A norma de receptores, por sua vez, indica quais destes formatos devem 

obrigatoriamente ser tratados por todos os receptores. 

A interatividade não é um item obrigatório nos receptores no Brasil. No 

entanto, uma vez que ela esteja presente, deve atender às exigências estabelecidas 

por esta norma. A norma considera terminal interativo como sendo aquele que possui 

o middleware Ginga, independente de ter canal de retorno. Para os terminais 

interativos, a norma traz as seguintes definições: 

• especifica formatos de monomídias (texto, imagem, vídeo e áudio) 

obrigatórios; 

• define o número mínimo de 8 bits para cores; 

• define fontes obrigatórias e opcionais para receptores fixos e móveis; 

• estabelece protocolos da pilha TCP/IP obrigatórios para quando houver canal 

de interatividade; 

• define o mínimo de 2 MB de memória não volátil para conteúdos de dados 

com ciclo de vida definido pela aplicação. 
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Todos os receptores com middleware deverão ser averiguados por um 

conjunto de testes definidos por um documento chamado “Suíte de Testes”. Este 

documento está sendo elaborado por um subgrupo dentro do Fórum de TV digital. 

2.4 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos de TV digital relevantes para 

este trabalho. Também foi apresentado um levantamento dos mecanismos existentes 

para a implantação da interatividade no sistema de TV digital brasileiro. O sistema 

SBTVD é baseado no sistema ISDB. Entretanto, podemos observar, ao longo do 

Capítulo 2, que o sistema SBTVD é muito mais completo e flexível em relação à 

transmissão, tratamento e retorno de dados do que o sistema ISDB.  

A norma do sistema ISDB define apenas o carrossel de dados. Quando há 

necessidade do uso de carrossel de objetos, o sistema ISDB referencia o carrossel de 

objetos MHP. A norma SBTVD, por sua vez, apresenta definições próprias e mais 

completas para o carrossel de objetos. Além disso, a norma brasileira inclui as 

formas de transmissão MPE e data piping, que não são consideradas na norma 

ARIB, além do protocolo IPv6 que também não é considerado pela norma japonesa.  

As alternativas tecnológicas para a implementação do canal de interatividade 

no sistema brasileiro também são mais amplas que as alternativas definidas para o 

canal de interatividade no sistema japonês. A complexidade e a potencialidade do 

middleware brasileiro também são maiores em relação ao middleware japonês.  

Desta forma, podemos concluir no capítulo 2 que, em relação à interatividade, 

o sistema brasileiro possui abrangência mais ampla de possibilidades, protocolos e 

alternativas tecnológicas do que os demais sistemas. Desta forma, justifica-se a 

proposta de implementação de uma plataforma de testes que seja modular, 

permitindo a realização de testes sobre todas as possibilidades definidas para a 

interatividade no sistema brasileiro. A proposta desta plataforma modular para testes 

será apresentada no capítulo 3. 
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Capítulo 3 Proposta de uma Plataforma 

Modular para Testes com 

Interatividade. 

O objetivo deste capítulo, coerente com o objetivo desta dissertação, consiste 

na proposta e implementação de um aparato experimental, que possibilite a 

realização de testes ao longo do percurso percorrido por uma aplicação interativa no 

sistema brasileiro de TV digital. A este aparato damos o nome de Plataforma 

Modular para Teste com Interatividade. Entendemos Plataforma como sendo um 

ambiente de desenvolvimento composto por equipamentos e programas de 

computador, trabalhando de forma integrada para atingir um objetivo específico. Esta 

plataforma deverá ser Modular,  pois deverá ser dividida em partes (módulos) que 

permitam a realização de testes sobre cada etapa do percurso de forma independente 

das demais, permitindo também que os módulos independentes sejam facilmente 

interconectados, de forma a realizar com facilidade os testes de integração, 

adicionando-se módulo por módulo. 

Este capítulo encontra-se dividido em quatro seções. A seção 3.1 apresenta o 

percurso percorrido por um aplicativo interativo em um sistema de TV digital. A 

seção 3.2 discorre sobre os elementos que formam a plataforma proposta. A seção 

3.3 apresenta a descrição dos módulos que formam esta plataforma. Por fim, a seção 

3.4 apresenta as conclusões deste capítulo. 

3.1 Percurso de um Aplicativo Interativo em TV Digital 

Os aplicativos interativos para TV Digital são multiplexados aos sinais de 

áudio e vídeo no Transport Stream e transmitidas via radiodifusão pela emissora. Do 

lado do receptor, o sinal recebido é demodulado, demultiplexado e os dados 

referentes ao aplicativo são tratados pelo receptor, que disponibiliza a tela do 

aplicativo para a interação com o telespectador. Caso a aplicação seja de 

interatividade local, o resultado da interação será apresentado na tela para o 

telespectador. Se for uma aplicação com retorno, o receptor estabelece o canal de 
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interatividade para envio do resultado da interação do telespectador. Uma vez 

estabelecido este canal, é inicia-se uma comunicação com o servidor de aplicações, 

através da qual é feito o retorno da resposta da interação. Dependendo do tipo de 

aplicação enviada, pode-se iniciar, a partir deste momento, uma comunicação 

bidirecional entre o receptor e o servidor de aplicações. A Figura 25 apresenta o 

percurso descrito para o caso de interatividade plena, ou seja, aquela onde há a 

presença do canal de interatividade. 

Inserção da 
aplicação 

interativa no TS 
junto ao sinal de 

áudio e vídeo

Modulação e 
transmissão 

do TS

Recepção e 
demodulação 

do TS
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terminal

Interação 
com o 

usuário

Estabelecimento 
do canal de 

Interatividade

Comunicação 
com o servidor 
de aplicações e 

envio da 
resposta

 
Figura 25 – Percurso de um aplicativo interativo. 

Este percurso de um aplicativo interativo ao longo de um sistema de TV 

digital é utilizado como referência para a definição da plataforma modular para testes 

com interatividade. Os elementos desta plataforma, abordados na seção 3.2, e os 

módulos de teste, abordados na seção 3.3, tem como finalidade a reprodução e 

simulação deste percurso em laboratório. 

3.2 Elementos da Plataforma 

Para que os testes com interatividade possam ser realizados sobre o percurso 

do aplicativo interativo, definimos uma plataforma de testes como sendo um 

conjunto de equipamentos e programas que, quando integrados, são capazes de 

reproduzir em ambiente de teste o percurso percorrido pelo aplicativo interativo. 

Desta forma, os elementos necessários para constituir esta plataforma são: 

• aplicativo interativo; 

• multiplexador; 
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• transmissor; 

• receptor; 

• canal de interatividade; 

• servidor de aplicações. 

Nas subseções seguintes, apresentamos a descrição e os aspectos importantes 

para a implementação de cada um dos elementos acima apresentados. 

3.2.1 Aplicativo Interativo 

Para o desenvolvimento e testes sobre a plataforma, será necessário definir 

um conjunto de aplicativos interativos para serem transmitidos junto ao sinal de TV 

digital e recebidos e executados no receptor. Estes aplicativos devem estar inseridos 

no contexto de TV digital, ou seja, devem corresponder a aplicações próximas 

daquelas que o telespectador encontrará quando a TV digital brasileira se tornar 

interativa. Sendo assim, devem ser aplicativos com os quais o telespectador consiga 

interagir facilmente, utilizando apenas o controle remoto e que complemente, ou que 

pelo menos não interfira, na sua experiência de assistir televisão. Na seção 2.1.5 

apresentamos alguns exemplos de aplicativos interativos para TV digital já utilizados 

em outros países. Os aplicativos que definimos são baseadas nestes exemplos. 

O conjunto de aplicativos interativos para a realização de testes deverá conter 

pelo menos um aplicativo com interatividade local, que proporcionará avaliarmos os 

aspectos envolvidos na recepção e execução de aplicativos, e um aplicativo que 

necessite do canal de interatividade, para as avaliações sobre a interação por este 

canal. Desta forma, definimos nesta dissertação dois aplicativos interativos, 

conforme apresentado a seguir. 

3.2.1.1 Aplicativo com Interatividade Local 

O aplicativo com interatividade local, desenvolvido para ser utilizado nos 

testes, é um menu de informações sobre TV digital. Ao selecionar a tecla “info” do 

controle remoto, o vídeo é redimensionado para um canto da tela e um menu com 

opções é apresentado. O telespectador pode navegar pelas opções através das teclas 

direcionais do controle remoto, escolhendo uma opção com a tecla “OK”. Ao 
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selecionar uma opção, um texto é exibido na tela contendo informações sobre o 

assunto escolhido. Este é um aplicativo puramente declarativo, desenvolvido 

utilizando-se NCL, a linguagem declarativa definida pelo middleware Ginga, 

conforme a norma ABNT NBR 15606-2 (2007). A Figura 26 apresenta a imagem 

exibida pelo aplicativo na tela. 

 
Figura 26 – Menu de informações sobre TV digital. Aplicativo com interatividade local desenvolvido 

em linguagem declarativa NCL. 

Para desenvolver este aplicativo foi utilizada a ferramenta de 

desenvolvimento de aplicações NCL chamada Composer, cuja interface pode ser 

vista na Figura 27  

O Composer foi desenvolvido pela equipe do laboratório Telemídia, da PUC-

Rio, a mesma responsável pelo projeto do middleware Maestro, que deu origem ao 

Ginga-NCL. A ferramenta Composer permite ao usuário desenvolver facilmente 

aplicações declarativas mesmo com pouco conhecimento em linguagem NCL, pois a 

associação entre os objetos de mídia e a definição do comportamento espacial e 

temporal pode ser feito de forma gráfica. Esta ferramenta pode ser adquirida 

gratuitamente no site do software público brasileiro (www.softwarepublico.gov.br). 

A Figura 28 apresenta a visão estrutural (nós e mídias) do aplicativo desenvolvido. 
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Figura 27 – Ferramenta Composer, utilizada na criação de aplicações interativas NCL. 

 
Figura 28 – Visão estrutural do aplicativo desenvolvido 

Para executar e testar o aplicativo NCL foi utilizado um emulador de Ginga-

NCL desenvolvido pela equipe do laboratório Telemídia. Trata-se de uma ferramenta 

que permite executar aplicações NCL em um computador e interagir através de um 

controle remoto simulado. Da mesma forma que o Composer, o emulador de Ginga-
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NCL também pode ser adquirido gratuitamente do site brasileiro de software público. 

A Figura 29 apresenta a interface do emulador e o controle remoto virtual. 

 

 
Figura 29 – Emulador de Ginga-NCL desenvolvido pela PUC-Rio 

3.2.1.2 Aplicativo com Uso do Canal de Interativida de 

O aplicativo com uso do canal de interatividade utilizado neste trabalho é 

parte do projeto de formatura de um aluno da Escola Politécnica que foi 

supervisionado pelo autor desta dissertação (YAMACITA, 2006). Trata-se de uma 

enquete interativa, onde uma pergunta é apresentada com quatro opções de resposta. 

Após a interação do telespectador pelo controle remoto, o aplicativo envia a resposta 

para o endereço IP do servidor (previamente armazenado em uma variável interna) 

através de um soquete TCP. Ao receber a mensagem de confirmação do servidor o 

aplicativo apresenta a mensagem de confirmação (ou de erro) ao telespectador. A 

Figura 30 apresenta a tela inicial da interação e a Figura 31 apresenta a tela após o 

voto. 
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Figura 30 – Tela da enquete interativa. 

 

Figura 31 – Enquete interativa após o voto. 
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3.2.2 Receptor 

O Receptor é o elemento de integração da plataforma, uma vez que é onde 

todos os outros elementos convergem. É no receptor que o sinal é recebido, 

processado, o aplicativo interativo é executado, a interação do telespectador é 

recebida e a conexão com o canal de interatividade é estabelecida para envio do 

resultado de interação. 

Os receptores disponíveis comercialmente hoje no Brasil ainda não são 

interativos, de forma que não poderão ser utilizados nesta plataforma. Portanto, será 

necessário utilizar um protótipo de receptor que tenha suporte aos recursos de 

interatividade. Futuramente, quando houver receptores interativos no Brasil, será 

possível substituir este elemento na plataforma e realizar novos testes. 

A especificação do Ginga ainda não está fechada, uma vez que o framework 

base do Ginga-J está sendo reescrito. Desta forma, não existe nenhuma 

implementação de referência do Ginga que possa ser utilizada para realizar os testes 

e determinar os requisitos necessários para a receptor. No entanto, é possível realizar 

uma estimativa preliminar dos requisitos de um terminal interativo com base no 

Player NCL, desenvolvido pela PUC-Rio e disponibilizado no site do software 

público brasileiro.  

Segundo Marcelo Moreno da PUC-Rio, sua equipe conseguiu portar o Player 

NCL para um terminal de acesso com um processador de 233 MHz e 8 MB de 

memória RAM, com decodificação de áudio e vídeo feitas por hardware12.  

3.2.3 Canal de Interatividade 

A plataforma deverá permitir a comunicação do receptor com o servidor de 

aplicações através do canal de interatividade. As possíveis tecnologias para 

implementação deste canal na plataforma proposta devem ser as tecnologias 

especificadas pela norma de canal de interatividade do SBTVD. Até a conclusão 

desta dissertação, esta norma ainda não havia sido publicada.  

                                                 
12 Informação fornecida no fórum de suporte ao Ginga-NCL na comunidade do software público 
brasileiro em Janeiro de 2008. 
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A plataforma deverá permitir a realização de testes sobre todas estas 

tecnologias, permitindo a fácil substituição de uma tecnologia por outra. 

3.2.4 Servidor de Aplicações 

O servidor de aplicações é um elemento capaz de receber a conexão do 

receptor e permitir a interação. No caso específico do aplicativo apresentado na seção 

3.2.1.2, o servidor de aplicações deverá registrar o voto do telespectador, enviando 

ao mesmo uma mensagem de confirmação. Para esta plataforma, pode ser utilizado 

um computador pessoal (PC), conectado ao canal de interatividade, com um 

ambiente de software que execute as funções do servidor de aplicações. O ambiente 

de software utilizado neste trabalho foi desenvolvido por Yamacita (2006), sendo 

composto por um aplicativo servidor e um banco de dados. O aplicativo servidor foi 

desenvolvido no ambiente NetBeans. Este aplicativo inicialmente consulta o banco 

de dados, atualizando seus contadores de acordo com os registros nele armazenados. 

Em seguida, cria um soquete que aguarda a solicitação de conexão por parte do 

telespectador. Ao receber essa solicitação, estabelece a conexão e recebe o voto do 

telespectador, computando-o tanto internamente como no banco de dados a ele 

associado, enviando ao telespectador a confirmação do registro do voto. A Figura 32 

apresenta a tela do aplicativo servidor. 

 

Figura 32 – Tela do aplicativo servidor. Fonte: (YAMACITA, 2006) 



67 

 

O banco de dados foi desenvolvido com a ferramenta HSQLDB. Ele 

armazena no servidor de aplicações os resultados da aplicação interativa. A Figura 33 

apresenta a tela deste banco de dados. 

 

Figura 33 – Tela do banco de dado sdo servidor de aplicações. Fonte: (YAMACITA, 2006). 

3.2.5 Multiplexador de Áudio, Vídeo e Dados 

Em TV digital, o multiplexador é o elemento responsável por multiplexar os 

sinais de áudio, vídeo, e dados, gerando o TS (Transport Stream). No caso do 

aplicativo interativo, além do multiplexador será necessário também um gerador de 

carrossel. A norma ABNT NBR 15606-3 (2007) define o uso do carrossel de objetos 

para envio de aplicações interativas e o uso do carrossel de dados para envio de 

atualização do software do receptor. 

Para gerar o carrossel de objetos e multiplexar o sinal, utilizamos o 

equipamento MTS430 da Tektronix (2007b). Este equipamento é utilizado para 

testes em sistemas MPEG e possui uma extensão para gerar e analisar carrosséis em 

diversos sistemas, bem como incluir as tabelas SI necessárias. A Figura 34 apresenta 

o MTS430 e a Figura 35 apresenta a tela da extensão para carrossel. 
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Figura 34 – Equipamento MTS400 para  testes em sistemas MPEG  

 

 
Figura 35 – Extensão do MTS400 para análise e geração de carrossel. 

 

Ao final do processo de multiplexação é gerado o TS, que pode ser 

armazenado em um arquivo ou ser transmitido em tempo real para o transmissor. 
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3.2.6 Transmissor 

Para transmitir o sinal de TV digital, utilizamos o gerador de sinais de 

radiofreqüência ISDB, o RTX100B. Trata-se um aparelho capaz de transmitir 

Transport Streams MPEG-2 através de uma saída DVB-SPI ou modulado no padrão 

ISDB-T. O RTX100B é apresentado na Figura 36. Este aparelho possui uma 

interface gráfica que permite visualizar a estrutura do Transport Stream, conforme 

mostrado na Figura 37.  

 

Figura 36 – Gerador de sinais ISDB, RTX100B. 

 

 

Figura 37 – Interface do gerador de sinais ISDB. 
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Na figura acima podemos observar parte da estrutura de um TS. Neste caso, 

podemos visualizar a PAT (identificada pelo PID 0x0) e dois programas, cada um 

identificado por uma PMT (PIDs 0x15 e 0x16). Dentro de cada programa 

verificamos o PID do seu conteúdo de áudio, vídeo e relógio (indicado pelo PCR – 

Program Clock Reference). 

3.3 Módulos de Teste 

Esta seção apresenta a descrição dos módulos que formam a plataforma de 

testes. A divisão da plataforma em módulos visa permitir a realização dos testes em 

cada etapa do percurso do aplicativo interativo de forma independente. A divisão 

adotada segue as três principais etapas do percurso, que são: transmissão, recepção e 

retorno. Desta forma, apresentamos os três módulos resultantes: 

• módulo 1: geração do Transport Stream; 

• módulo 2: tratamento do TS pelo terminal, recuperando o aplicativo 

interativo; 

• módulo 3: execução do aplicativo interativo no terminal, interação do 

telespectador e comunicação com o servidor de aplicações. 

A seguir, apresentaremos a descrição de cada um destes módulos. 

3.3.1 Módulo 1 – Geração de um Transporte Stream 
Contendo o Aplicativo Interativo. 

O módulo 1 consiste na obtenção de um TS a partir de um aplicativo 

interativo, de um conteúdo audiovisual e das tabelas SI apropriadas. Desta forma, 

para implementar o módulo 1 será necessário um conjunto de aplicativos interativos, 

o multiplexador e o transmissor. O diagrama de blocos do módulo 1 é apresentado na 

Figura 38. 

Além dos elementos descritos anteriormente, é necessário um transport 

stream de referência. Com o multiplexador é possível inserir o aplicativo em um TS 

previamente armazenado. O método adotado para obtermos o TS de referência é 

capturando o sinal que está disponível no ar por meio de uma placa de sintonia e uma 

placa de armazenamento, configuradas conforme a Figura 39. 
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Figura 38 – Diagrama de blocos do módulo 1. 

A placa de sintonia possui um tuner ISDB-T da Alps e é programada via 

interface paralela para sintonizar o canal desejado. O programa de sintonia foi 

desenvolvido pelo Instituto Mackenzie e permite sintonizar um determinado canal 

informando o seu número. Esta placa de sintonia envia o TS do canal sintonizado por 

meio de uma interface padrão LVDS para a placa de armazenamento, neste caso, 

uma placa modelo DTA-122 da Dektec13, conectada a um PC por meio do 

barramento PCI. Esta placa realiza a captura do TS, armazenando o mesmo em um 

arquivo no computador. Desta forma, podemos obter um transport stream de 

qualquer emissora para montar um TS contendo o aplicativo interativo.  
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Figura 39 – Configuração para captura de TS do ar. 

                                                 
13 Maiores detalhes sobre a placa no site do fabricante http://www.dektec.com/Products/DTA-
122/index.asp último acesso em 29/02/2008. 
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3.3.2 Módulo 2 – Tratamento do Aplicativo no Recept or 

O módulo 2 consiste no recebimento do TS por um terminal de acesso. O TS 

recebido deverá ser demultiplexado pelo terminal de acesso, o conteúdo audiovisual 

será decodificado e apresentado no aparelho televisor. O aplicativo interativo deverá 

ser tratado pelo terminal de acesso e a tela do aplicativo deverá ser exibida no vídeo 

para a interação do telespectador. A Figura 40 apresenta o diagrama de blocos deste 

módulo. 
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Figura 40 – Diagrama de blocos do módulo 2. 

Para a implementação do módulo 2 será necessária a definição de um 

protótipo de terminal de acesso para ser utilizado nesta plataforma. O Núcleo de 

Engenharia de Mídias (NEM) do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) está 

desenvolvendo um protótipo de terminal de acesso que atenda integralmente todos os 

requisitos mínimos obrigatórios determinados pela norma ABNT NBR 15604 

(2007). O protótipo já é capaz de receber os sinais de TV digital, decodificar o 

conteúdo audiovisual em alta definição e disponibilizá-lo na tela de um aparelho 

televisor. A este protótipo, daremos o nome de Protótipo de Desenvolvimento, pois 

trata-se do protótipo que será utilizado para o desenvolvimento da plataforma. 

No âmbito deste trabalho, estamos preparando este protótipo de 

desenvolvimento para a recepção e tratamento de dados. O software presente no 

protótipo neste momento é capaz de receber as tabelas SI, ler as informações destas 

tabelas e operar as funcionalidades básicas do receptor. Ao identificar os pacotes de 
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TS correspondentes a conteúdos de dados, o software extrai estes dados e os 

encaminha para as rotinas apropriadas para cada tipo de dado. Até a conclusão desta 

dissertação, estas rotinas ainda se encontravam em fase de implementação.  

Após o término da implementação destas rotinas, o próximo passo para 

preparar o protótipo de desenvolvimento para o tratamento de dados será o porte do 

middleware Ginga para este protótipo. Caso o Ginga-J ainda não se encontre 

especificado quando o protótipo estiver pronto para receber o middleware, esta 

atividade poderá ser realizada de forma parcial, portando-se inicialmente apenas o 

código do Ginga-NCL para o protótipo. O código do Ginga-NCL pode ser adquirido 

gratuitamente no site do software público brasileiro14.No entanto, caso a 

especificação do Ginga-J já se encontre finalizada e publicada, iniciaremos o 

desenvolvimento de uma implementação de referência do middleware ginga 

completo para ser utilizada no protótipo de desenvolvimento. 

Ao final do porte da implementação do Ginga, o protótipo de 

desenvolvimento estará pronto para os testes de recepção e execução de aplicativos 

interativos. 

3.3.3 Módulo 3 – Retorno do Resultado da Interação pelo 
Canal de Interatividade 

O módulo 3 consiste na comunicação do receptor com o servidor de 

aplicações através do canal de interatividade, permitindo que o aplicativo interativo 

se comunique com o aplicativo servidor para a transferência dos dados da interação 

do telespectador. Se considerarmos o aplicativo interativo apresentado na seção 

3.2.1.2, a infra-estrutura estabelecida pelo módulo 3 deverá permitir o envio do voto 

do telespectador ao servidor de aplicações e o recebimento da confirmação do voto. 

A Figura 41 apresenta o diagrama de blocos do módulo 3. 

O servidor de aplicações consiste em um computador, conectado à rede do 

canal de interatividade e executando o aplicativo servidor com o banco de dados, 

conforme descrito na seção 3.2.4. O aplicativo servidor e o banco de dados foram 

implementados para atender especificamente à enquete interativa apresentada na 

seção 3.2.1.2. Esta enquete tem por finalidade permitir um teste simples de 

                                                 
14 www.softwarepublico.gov.br Comunidade Ginga, subgrupo ginga-ncl. 
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funcionamento do canal de interatividade. No entanto, outros aplicativos poderão ser 

utilizados para realizar outros testes sobre este canal, como a medida da taxa de 

transmissão suportada, latência, protocolos de roteamento e demais características 

que se queira medir sobre este canal. Neste caso, um novo aplicativo servidor deverá 

ser implementado para atender ao novo aplicativo interativo. 

 
Figura 41 – Diagrama de blocos do módulo 3. 

No protótipo de terminal de acesso, o aplicativo interativo deverá ter acesso 

aos recursos do canal de interatividade através de uma API. Esta API está sendo 

especificada pelo grupo de trabalho da norma de canal de interatividade, e estará 

disponível quando a norma for publicada. O canal de interatividade poderá ser 

acessado de duas formas: por um dispositivo externo ou por um modem integrado. 

No módulo 3 as duas possibilidade poderão ser avaliadas. O dispositivo externo será 

conectado ao protótipo pela porta USB ou pela interface RJ-45 (Ethernet), caso o 

protótipo a possua. 

Para a implementação do canal de interatividade, o módulo 3 deverá permitir 

a mudança de tecnologia de camada física, de forma que as diversas tecnologias 

especificadas para o SBTVD possam ser integradas e avaliadas neste módulo. 

3.4 Conclusão 

Este capítulo propôs a divisão da plataforma de ensaios em três módulos, 

visando possibilitar a realização dos testes com interatividade de forma gradativa e 
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atendendo a grande diversidade de protocolos e tecnologias definidas pelo sistema 

brasileiro de TV digital. Cada módulo foi especificado com o grau de detalhamento 

possível nesta etapa do sistema de TV digital brasileiro. Isso significa que dois 

pontos foram levados em consideração: a tecnologia disponível, ou seja, 

equipamentos e implementações de software disponíveis hoje no mercado; e a 

normatização atual do sistema, ou seja, o detalhamento foi realizado sobre as normas 

de TV digital, que já se encontram disponíveis, tendo como pendência as definições 

das normas ainda não finalizadas ou que estão sendo reescritas. 

Desta forma, o capítulo seguinte apresentará os testes que foram propostos e 

realizados sobre os módulos da plataforma. 
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Capítulo 4 Avaliação Experimental 

O Capítulo 3 apresentou os elementos que constituem a plataforma modular 

para testes proposta nesta dissertação. Esta plataforma permite a realização de uma 

enorme variedade de ensaios ao longo do percurso de um aplicativo interativo no 

sistema de TV digital brasileiro.  

Entre os três módulos especificados, apenas o módulo 1 foi totalmente 

implementado durante o tempo de execução deste projeto. A implementação do 

módulo 2 está sendo feita através da preparação do protótipo de desenvolvimento 

para receber e tratar dados interativos.No entanto, sua conclusão dependerá da 

conclusão das especificações da norma SBTVD para o Ginga-J.  

O módulo 3 está dependendo da finalização da norma de canal de 

interatividade, contendo a definição da arquitetura de software para gerenciamento 

do dispositivo externo. Além disso, as APIs que permitem às aplicações terem acesso 

aos recursos do canal de interatividade ainda não estão definidas. Originalmente, 

foram propostas APIs para acesso aos recursos do canal de interatividade baseadas 

no framework GEM. No entanto, com a especificação de um novo framework para 

servir de base ao Ginga-J, não há como garantir que estas APIs propostas não sofram 

alterações. 

Desta forma, este capítulo apresenta um conjunto de testes que foi realizado 

sobre o módulo 1 desta plataforma, focando na transmissão de um aplicativo 

interativo sobre o sistema brasileiro de TV digital. Os ensaios realizados foram: 

• medida da taxa de transmissão utilizada no início das transmissões de TV 

Digital na cidade de São Paulo e, consequentemente, da taxa disponível para 

transmissão de aplicações interativas; 

• medida do tempo de transmissão de um aplicativo interativo em função do 

seu tamanho e da taxa disponível. 

A seguir, este capítulo apresenta a metodologia adotada para cada um destes 

ensaios e os resultados obtidos. 
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4.1 Ensaio 1: Medida da Taxa de Transmissão Disponível 

para Envio de Aplicações Interativas na Cidade de São 

Paulo. 

O objetivo deste ensaio é medir a taxa de transmissão ociosa nos sinais de TV 

digital na cidade de São Paulo. Para tanto, medimos a taxa de transmissão utilizada 

pelas emissoras para a transmissão do conteúdo de TV e comparamos com a taxa de 

transmissão máxima disponível. O primeiro passo é determinar o número de 

emissoras com sinal digital disponível no ar. Para tanto, realizamos a varredura do 

espectro de VHF alto e UHF e verificamos a presença de 10 emissoras com sinal 

digital disponível,conforme apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Canais de TV digital disponíveis em São Paulo entre 15 e 18 de Janeiro de 2008 

Nome do Canal Número do Canal 
Globo 18 

SBT 28 

Bandeirantes 23 

Gazeta  17 

Cultura  24 

MixTV  15 

MTV  31 

RedeTV  29 

Record  20 

Canal 30 30 

As medidas foram realizadas no laboratório de TV Digital da LSI, localizado 

à aproximadamente 7 km da fonte de transmissão das emissoras de TV, localizadas 

na Avenida Paulista, conforme apresentado na Figura 42. De acordo com o site da 

Philips do Brasil15, a região da Cidade Universitária apresenta sinal de TV digital 

constante, conforme observado na Figura 43. 

Foi realizada a captura dos sinais destas emissoras entre os dias 15 e 18 de 

Janeiro de 2008 em três horários diferentes: manhã (8:00), a tarde (13:00) e a noite 

(20:00). Para cada horário a captura foi realizada em dois dias: Manhã (dias 17 e 18), 

tarde (dias 15 e 16) e noite (dias 16 e 18). Em cada captura foi gravado um TS com 

                                                 
15 Disponível em http://www.simplificandotvdigital.com.br/ Último acesso em 30 de Janeiro de 2008 
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tamanho em disco de 100 MB, o equivalente a aproximadamente um minuto de 

transmissão de sinal. A gravação foi feita durante a transmissão da programação 

televisiva, evitando os comerciais.  

 
Figura 42 – Distância entre o local de realização dos testes e a fonte de transmissão de TV digital. 

 
Figura 43 – Qualidade de recepção do sinal de TV Digital em São Paulo.  
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A captura do sinal foi realizada com um sintonizador do padrão ISDB-T do 

fabricante ALPS e com uma placa de captura de TS da DEKTEC, conforme 

configuração apresentada na Figura 39. Os sinais capturados foram armazenados em 

um servidor e analisados com o software Multiplexer, presente no equipamento MTS 

430 da Tektronix (2007b). Este software permite, entre outras coisas, observar a taxa 

de transmissão que está sendo utilizada no TS, conforme pode ser observado na 

Figura 44.  

 

Figura 44 – Análise da taxa de transmissão no software Multiplexer. 

Desta forma, para cada TS armazenado foi verificada a taxa de transmissão 

que estava sendo utilizada. O resultado desta medida é apresentado na seção 4.1.1. A 

seção 4.1.2 apresenta a relação entre a taxa de transmissão e o conteúdo transmitido. 

A seção 4.1.3 apresenta considerações sobre o conteúdo de dados que foi encontrado 

em alguns sinais. Por fim, a seção 4.1.4 apresenta o resultado final dos valores de 

taxa de transmissão disponíveis que serão utilizados para o ensaio 2. 

4.1.1 Taxas de Transmissão Medidas 

Após a captura dos sinais, realizada conforme a metodologia descrita acima, 

cada TS foi analisado com o auxílio do software multiplexer, presente no 
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equipamento MTS 430. A Figura 45 apresenta a tela do software durante a análise de 

um dos sinais capturados. 

 

Figura 45 – Análise da taxa de transmissão por conteúdo em um TS com o MTS 430. 

Na figura acima é possível observar que o TS em questão é composto por três 

programas, sendo um em alta definição (HD), outro em definição padrão (SD) e 

outro para receptores móveis (1 segmento). Para determinar a taxa de transmissão 

utilizada, foram somadas as taxas de transmissão para cada componente do TS. Os 

pacotes nulos (indicados por Null Pid na tela do multiplexer) não foram 

considerados. Alguns TSs analisados apresentavam conteúdo de dados em seções 

DSM-CC, PES independentes e dados privados. As taxas de transmissão referentes a 

estes dados não foram consideradas nesta soma. Entretanto, considerações sobre 

estes dados transmitidos serão feitas na seção 4.1.3. 
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Após analisarmos todos os sinais, optamos por descartar o canal 30 deste 

ensaio. Isto porque o canal 30 não se encontrava o tempo todo disponível e quando 

presente, exibia sempre o mesmo vídeo de baixa resolução repetidamente. Não 

obstante, os parâmetros de codificação do vídeo do canal 30 não estavam de acordo 

com a norma SBTVD, de forma que não podemos considerá-lo nesta análise. Por 

fim, a Tabela 8 apresenta o resultado deste ensaio para as emissoras consideradas. 

Tabela 8 – Taxa de transmissão utilizada nos canais de TV Digital em São Paulo 

Taxa de Transmissão (Mbits/s) Emissora 
15/jan 16/jan 17/jan 18/jan média Desv. Padrão 

Manhã (08:00)     15,733 15,732 
Tarde (13:00) 15,731 15,724     

Globo Noite (20:00)   15,730   15,462 
15,685 0,109 

Manhã (08:00)     13,886 13,875 
Tarde (13:00) 13,870 13,853     

SBT Noite (20:00)   13,891   13,641 
13,836 0,097 

Manhã (08:00)     10,284 10,293 
Tarde (13:00) 10,288 10,291     

Band Noite (20:00)   10,311   10,214 
10,280 0,034 

Manhã (08:00)     16,376 16,377 
Tarde (13:00) 16,378 16,378     

Record Noite (20:00)   16,378   16,110 
16,333 0,109 

Manhã (08:00)     4,739 4,895 
Tarde (13:00) 4,643 4,681     

Cultura Noite (20:00)   5,067   4,949 
4,829 0,167 

Manhã (08:00)     15,808 15,809 
Tarde (13:00) 15,810 15,808     

MixTV Noite (20:00)   15,809   15,545 
15,765 0,108 

Manhã (08:00)     10,744 10,750 
Tarde (13:00) 10,761 10,791     

Gazeta Noite (20:00)   10,759   11,460 
10,878 0,286 

Manhã (08:00)     10,399 10,225 
Tarde (13:00) 10,978 10,978     

RedeTV Noite (20:00)   10,979   10,908 
10,745 0,341 

Manhã (08:00)     16,036 16,037 
Tarde (13:00) 16,034 16,046     

MTV Noite (20:00)   16,047   15,802 
16,000 0,097 

A seção 4.1.2 apresenta a relação entre o conteúdo transmitido e a taxa de 

transmissão. A seção 4.1.3 apresenta uma análise do conteúdo de dados encontrados 

em alguns canais e, finalmente, a seção 4.1.4 apresenta a determinação da taxa 

disponível. 
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4.1.2 Relação entre a Taxa de Transmissão e o Conte údo 
Transmitido 

Todas as emissoras analisadas transmitiam um programa em alta definição 

(HD) e outro para receptores móveis (1 segmento). As exceções foram a MixTV; que 

transmite um programa em HD, um programa em SD e outro para 1 segmento; e a 

TV Cultura, que transmite 1 programa em SD e outro para 1 segmento. Desta forma, 

podemos observar uma preferência das emissoras pela alta definição ao invés da 

multiprogramação. A maior parte da taxa de transmissão das emissoras é ocupada 

com o vídeo em alta definição, correspondendo a 94,89% da taxa total de 

transmissão nas emissoras com conteúdo HD e de 1 segmento e 76,66% nas 

transmissões com SD, HD e 1 segmento, conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Relação entre a taxa de transmissão do  vídeo principal e a taxa de transmissão total do 
sinal de TV digital.  

Emissora Média Desvio 
Padrão 

Cultura  
(Tx. Vídeo SD/Tx. Total) 91,48% 0,23% 
MixTV  
(Tx. Vídeo HD/Tx. Total) 76,66% 0,01% 
Demais  
(Tx. Vídeo HD/Tx. Total) 94,89% 1,49% 

Não conseguimos estimar neste momento se a tendência da TV Cultura para 

receptores fixos será continuar com um único programa em SD, partir para a 

multiprogramação em SD ou migrar para a monoprogramação em alta definição. 

Desta forma, para o cálculo da taxa disponível para envio de dados na seção 4.1.4 

consideraremos apenas as emissoras que já possuem alta definição. 

No entanto, é importante observar que nem todo conteúdo capturado 

realmente encontrava-se em alta definição. A maior parte do conteúdo encontrava-se 

na resolução de aspecto de 4:3, com barras pretas laterais (conhecidas como Pillar 

Box) inseridas. Com isso, podemos dizer que a TV digital brasileira hoje não se 

encontra realmente em alta definição. Quando a TV digital brasileira realmente 

estiver em alta definição, poderemos esperar por um aumento dos valores de taxa de 

transmissão ocupada. 
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4.1.3 Dados Encontrados nos Sinais Capturados 

Nos sinais analisados foram encontrados dados sendo transmitidos por 

algumas emissoras. Os dados encontrados foram identificados pelo Multiplexer com 

os valores de Stream Type 0x05 (dados privados), 0x06 (legenda) e 0x0B (DSM-

CC), conforme apresentado na Figura 46. A Tabela 10 apresenta os valores das taxas 

de transmissão para os conteúdos de dados encontrados nas emissoras. 

 
Figura 46 – Dados identificados no sinal de TV Digital 

Foi realizada uma análise sobre o conteúdo transmitido. Os dados privados 

são informações transmitidas em formato livre pela emissora, de forma que apenas a 

emissora tem conhecimento do seu significado e não temos como entender qual a sua 

finalidade nestes sinais de TV analisados. O mais provável é que sejam dados 

inseridos no sinal de TV unicamente para realização de testes, uma vez que os sinais 

transmitidos ainda não estão em total conformidade com a norma brasileira e nem 

estão explorando totalmente todas as suas potencialidades. 
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Tabela 10 – Taxa de transmissão para os conteúdos de dados encontrados nas emissoras 

Taxa de Transmissão (Mbps) Conteúdo de dados 
Globo SBT Cultura Gazeta 

Legenda 0,003   0,043   
Carrossel de Objetos  0,605 1,000   5,752 
Dados privados 0,002 0,001   0,118 

O conteúdo de legenda foi analisado através do analisador de PES (Pacote de 

Stream Elementar) do equipamento MTS 430 e comparado com as especificações da 

norma ABNT NBR 15606-1. No sinal da TV Globo foi verificado que a estrutura de 

informação dos parâmetros de legenda estava sendo transmitida corretamente. No 

entanto, não foi encontrado nenhum conteúdo de legenda propriamente dito. Já no 

sinal da TV cultura, os bytes transmitidos não possuíam nenhuma semelhança com a 

estrutura de parâmetros de legenda definida pela norma brasileira. 

Os carrosséis de objetos encontrados nas três emissoras foram analisados com 

o analisador de carrossel do equipamento MTS 430. Ao analisar o carrossel, é 

possível definir anteriormente como o carrossel será interpretado. Como não havia 

possibilidade de interpretar o carrossel como sendo um carrossel do sistema 

brasileiro, decidimos interpretá-lo como um carrossel do sistema ARIB, que era a 

opção mais próxima. Como resultado, foi possível visualizar todas as mensagens DII 

e DDB, mas não foi possível recuperar os arquivos transmitidos, sendo que esta é 

uma das funcionalidades do analisador de carrossel.  

Além do fato do equipamento ainda não ser capaz de ler o carrossel como 

sendo um carrossel do sistema brasileiro, precisamos ainda considerar a possibilidade 

de que as emissoras ainda não estejam transmitindo o carrossel totalmente em 

conformidade com a norma, o que é bastante provável, dado que este comportamento 

tem sido observado para outros pontos do sistema. É necessária a realização de uma 

nova análise dos carrosséis transmitidos quando o equipamento for capaz de ler o 

carrossel brasileiro. 

Por fim, podemos concluir que os dados encontrados nos sinais de TV digital, 

transmitidos hoje no Brasil, não podem ainda ser considerados para estudo. Isso se 

deve a dois fatores: as emissoras ainda não estão transmitindo em total conformidade 

com a norma do SBTVD e os equipamentos disponíveis para análise ainda não são 

totalmente compatíveis com a norma brasileira. 
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4.1.4 Determinação da Taxa Disponível para Transmis são de 
Dados 

Para determinar a taxa disponível para transmissão de dados é necessário 

avaliar a taxa máxima que pode ser transmitida e a taxa atualmente ocupada. A taxa 

atualmente ocupada foi apresentada na Tabela 8. A taxa máxima, no entanto, 

dependerá dos parâmetros ajustados para a modulação, conforme apresentado na 

Tabela 11. 

Tabela 11 – Taxa máxima de transmissão em função dos parâmetros de modulação. Fonte:ABNT 
NBR 15601 (2007). 

Taxa de dados (Mbps) 
Modulação 

da 
Portadora 

Código 
Convolucional  

Número de 
TSP 

transmitidos 
(Modos 1/2/3) 

Intervalo 
de 

guarda 
1/4 

Intervalo 
de 

guarda 
1/8 

Intervalo 
de 

guarda 
1/16 

Intervalo 
de 

guarda 
1/32 

  1/2  156/312/624 3,651 4,056 4,295 4,425 
  2/3  208/416/832 4,868 5,409 5,727 5,900 
  3/4  234/468/936 5,476 6,085 6,443 6,638 
  5/6  260/520/1040 6,085 6,761 7,159 7,376 

DQPSK 
QPSK 

  7/8  273/546/1092 6,389 7,099 7,517 7,744 
  1/2  312/624/1248 7,302 8,113 8,590 8,851 
  2/3  416/832/1664 9,736 10,818 11,454 11,801 
  3/4  468/936/1872 10,953 12,170 12,886 13,276 
  5/6  520/1040/2080 12,170 13,522 14,318 14,752 

16QAM 

  7/8  546/1092/2184 12,779 14,198 15,034 15,489 
  1/2  468/936/1872 10,953 12,170 12,886 13,276 
  2/3  624/1248/2496 14,604 16,227 17,181 17,702 
  3/4  702/1404/2808 16,430 18,255 19,329 19,915 
  5/6  780/1560/3120 18,255 20,284 21,477 22,128 

64QAM 

  7/8  819/1638/3276 19,168 21,298 22,551 23,234 

Como podemos perceber, a taxa máxima de transmissão pode variar muito 

dependendo dos valores ajustados para os parâmetros de modulação, podendo ir de 3 

a 23 Mbps. Segundo a norma ABNT NBR 15601 (2007), o ajuste dos parâmetros de 

modulação deve ser feito de forma a respeitar um compromisso entre qualidade de 

recepção e taxa de transmissão. Isso significa que quando um parâmetro é ajustado 

para proporcionar uma melhor qualidade na recepção, a taxa de transmissão deverá 

cair e vice-versa. 

Como não é escopo deste trabalho entrar em profundidade nos aspectos de 

modulação e como não temos como levantar quais parâmetros de modulação estão 

sendo utilizados hoje pelas emissoras, adotamos outra metodologia para 
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determinarmos a taxa disponível. Realizamos a comparação entre os valores da 

Tabela 11 capazes de suportar as taxas de transmissão dos sinais medidos e os 

valores obtidos na Tabela 8. O resultado desta comparação é apresentado na Tabela 

12, onde é apresentado em cada célula a diferença entre taxa máxima (linha) e a taxa 

medida (colunas). 

Tabela 12 – Comparação entre os valores de taxa máxima e taxa obtida 

Taxas de transmissão obtidas na Tabela 8(Mbps) 
  16,333 16,000 15,765 15,685 13,836 10,878 10,745 10,280 

23,234 6,901 7,234 7,469 7,549 9,398 12,356 12,489 12,954 
22,551 6,218 6,551 6,786 6,866 8,715 11,673 11,806 12,271 
22,128 5,795 6,128 6,363 6,443 8,292 11,250 11,383 11,848 
21,477 5,144 5,477 5,712 5,792 7,641 10,599 10,732 11,197 
21,298 4,965 5,298 5,533 5,613 7,462 10,420 10,553 11,018 
20,284 3,951 4,284 4,519 4,599 6,448 9,406 9,539 10,004 
19,915 3,582 3,915 4,150 4,230 6,079 9,037 9,170 9,635 
19,329 2,996 3,329 3,564 3,644 5,493 8,451 8,584 9,049 
19,168 2,835 3,168 3,403 3,483 5,332 8,290 8,423 8,888 
18,255 1,922 2,255 2,490 2,570 4,419 7,377 7,510 7,975 
17,702 1,369 1,702 1,937 2,017 3,866 6,824 6,957 7,422 
17,181 0,848 1,181 1,416 1,496 3,345 6,303 6,436 6,901 
16,430 0,097 0,430 0,665 0,745 2,594 5,552 5,685 6,150 
16,227 XXXXX 0,227 0,462 0,542 2,391 5,349 5,482 5,947 
15,489 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 1,653 4,611 4,744 5,209 
15,034 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 1,198 4,156 4,289 4,754 
14,752 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,916 3,874 4,007 4,472 
14,604 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,768 3,726 3,859 4,324 
14,318 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,482 3,440 3,573 4,038 
14,198 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,362 3,320 3,453 3,918 
13,522 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 2,644 2,777 3,242 
13,276 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 2,398 2,531 2,996 
12,886 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 2,008 2,141 2,606 
12,779 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 1,901 2,034 2,499 
12,170 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 1,292 1,425 1,890 
11,801 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,923 1,056 1,521 
11,454 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,576 0,709 1,174 
10,953 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,075 0,208 0,673 

T
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10,818 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,073 0,538 

Conforme podemos observar, os valores para taxa disponível, obtidos na 

Tabela 12, apresentam grande variação. Desta forma, precisamos limitar o escopo da 

nossa análise aos casos de baixos valores. Desta forma, determinaremos a nossa faixa 

de estudo como sendo os valores entre 0,070 Mbps – valor um pouco menor do que o 
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menor valor da Tabela 12 (0,073) – e 5 Mbps, valor próximo ao maior valor 

encontrado na Tabela 10. 

4.2 Ensaio 2: Medida do Tempo de Transmissão do 

Aplicativo Interativo em Função do Tamanho do 

Aplicativo e da Taxa Disponível. 

O objetivo deste ensaio é levantar o tempo de transmissão de um aplicativo 

interativo em função do tamanho do aplicativo para alguns valores de taxa de 

transmissão levantados no ensaio anterior. 

O tamanho mínimo considerado para o aplicativo será o tamanho do 

aplicativo em NCL, apresentado na seção 3.2.1.1, que é de 94 KB. Como se trata de 

uma aplicação funcionalmente simples e sem preocupações estéticas, podemos 

inferir que os futuros aplicativos em TV digital certamente serão maiores que este, 

uma vez que as emissoras de TV prezarão pela qualidade visual de suas aplicações. 

Para determinar o tamanho máximo utilizado no ensaio, partimos da 

afirmação da norma de receptores que diz: “O receptor que dispuser de middleware 

instalado em sua arquitetura deve disponibilizar 2 MB ou mais de memória volátil 

para conteúdos de dados transmitidos com ciclo de vida definido pela aplicação” 

(ABNT NBR 15604, 2007). Desta forma consideramos o tamanho máximo do 

aplicativo como sendo 2 MB, pois qualquer aplicativo deverá ser menor que 2 MB 

para ter garantia de execução nos primeiros receptores interativos.  

Como não dispomos de um conjunto de aplicativos interativos com tamanhos 

entre 94 KB e 2 MB, simulamos os tamanhos utilizados nos ensaios inserindo 

arquivos de mídia quaisquer, de modo a realizar o ensaio para os seguintes valores de 

tamanho: 94 KB, 500 KB, 1 MB, 1,5MB e 2 MB. 

Para cada valor de tamanho de aplicativo gerado, insere-se o mesmo em um 

carrossel de objetos através do gerador de carrossel do MTS 430, definindo-se um 

valor de taxa de transmissão para este carrossel e gerando-se um TS que o contenha. 

Outro software presente no MTS 430 é o analisador de carrossel. Ele permite, 

entre outras funcionalidades, medir o tempo de transmissão do conteúdo do carrossel. 

Desta forma, a medida de tempo de transmissão foi realizada com o uso do 

analisador de carrossel. 
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4.2.1 Resultados do Ensaio 2 

O ensaio 2 foi realizado variando-se o tamanho do aplicativo entre os valores 

94 KB, 500 KB, 1 MB, 1,5 MB e 2 MB, conforme apresentado na seção 4.2. Para a 

variação da taxa de transmissão, foi escolhido o intervalo de 0,070 Mbps até 5 Mbps, 

conforme apresentado na seção 5.1.3. Dentro deste intervalo, optamos pelos 

seguintes valores: 0,070 Mbps, 0,5 Mbps, 1 Mbps, 2 Mbps e 5 Mbps. Desta forma, 

foi gerado um carrossel para cada combinação de taxa de transmissão e tamanho de 

aplicativo. O tempo de transmissão medido em segundos é apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13 – Tempo de transmissão em função do tamanho do aplicativo e da taxa de transmissão 
(medido em segundos) 

Tamanho do aplicativo interativo  Taxa de 
transmissão  94 KB 500 KB 1 MB 1,5 MB 2 MB 
0,07 Mbps 12,3 70,9 145,9 221,2 314,8 
0,5 Mbps 1,7 9,5 18,6 28,7 38,4 
1 Mbps 0,9 4,7 9,1 14 18,6 
2 Mbps 0,4 2,3 4,5 6,8 9 
5 Mbps 0,2 0,9 1,8 2,7 3,5 

4.2.2 Observações sobre o Ensaio 2 

Algumas considerações devem ser feitas sobre os procedimentos do ensaio 2. 

O gerador de carrossel ainda não está totalmente preparado para gerar um carrossel 

de acordo com o especificado pela norma ABNT NBR 15606-3 (2007). O carrossel 

de dados definido pela norma japonesa é o carrossel definido pelo MHP. No entanto, 

a norma brasileira define um outro carrossel de dados, baseando-se na norma 

ISO/IEC 13818-6 (1998) e acrescentando a este algumas particularidades definidas 

pelo Ginga. Por este motivo, entre as opções disponíveis no gerador de carrossel, 

optamos por gerar o carrossel MPEG, conforme apresentado na Figura 47. 

Ao entrar em contato com os desenvolvedores da Tektronix, eles nos 

informaram que estão realizando ajustes nos scripts do software do equipamento para 

deixá-lo compatível com a norma brasileira.  

As diferenças entre o carrossel MPEG e o carrossel definido pela norma 

brasileira dizem respeito apenas à maneira como alguns campos das mensagens DII e 

DDB são preenchidos, não tendo influência significativa sobre o tamanho do 

carrossel. Desta forma, podemos dizer que, apesar de realizarmos os testes com um 
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carrossel diferente daquele definido pela norma brasileira, seus resultados são válidos 

como estimativa do tempo de transmissão das futuras aplicações interativas no sinal 

de TV digital no Brasil. 

 
Figura 47 – Carrossel utilizado nos ensaios entre as opções oferecidas pelo Gerador de carrossel 

4.3 Conclusão 

O primeiro ensaio teve por objetivo a determinação da taxa de transmissão 

ociosa nos sinais de TV digital transmitidos hoje na cidade de São Paulo. O intuito 

foi determinar qual taxa de transmissão pode ser utilizada para o envio de dados. 

Inicialmente analisamos os sinais presentes no ar, verificando qual taxa de 

transmissão está sendo utilizada hoje. Entre as emissoras que estavam transmitindo 

em alta definição, a taxa de transmissão variou entre 10 e 16 Mbps, conforme os 

resultados apresentados na Tabela 8. A maior parte desta taxa de transmissão, mais 

de 90%, é utilizada com a transmissão do sinal de vídeo. Alguns sinais de dados 

foram encontrados em alguns canais. Mas como o equipamento utilizado não tem 

suporte ao carrossel brasileiro e tem sido constatado em diversos experimentos que 
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as emissoras ainda não estão transmitindo em total acordo com o sistema brasileiro, 

não foi possível realizar um estudo mais aprofundado sobre estes dados. No entanto, 

foi constatado que a taxa de transmissão utilizada para estes dados variou entre 0,6 e 

5,7 Mbps. 

O segundo passo do ensaio 1 foi verificar qual a taxa disponível, 

comparando-se a taxa utilizada medida com a taxa máxima. No entanto, a taxa 

máxima varia de acordo com os parâmetros de modulação, conforme apresentado na 

Tabela 11. Como não foi possível identificar quais parâmetros estavam sendo 

utilizados pelas emissoras, foi adotada outra abordagem, comparando-se algumas das 

maiores taxas de transmissão possíveis (Tabela 11) com os valores obtidos no ensaio 

1 (Tabela 8). Como o intervalo de resultados foi muito amplo (Tabela 12), optamos 

por reduzir o nosso escopo de trabalho para os valores disponíveis abaixo de 5 Mbps. 

Em conversas informais com outros participantes do Fórum, descobrimos que a taxa 

de transmissão máxima utilizada pelas emissoras (definidas em função dos 

parâmetros de modulação) varia entre 15 e 17 Mbps. Desta forma, a abordagem 

assumida encontra-se dentro da realidade do cenário de transmissão de TV digital e 

podemos considerar o limite de 5 Mbps para transmissão de dados como uma boa 

estimativa. 

O segundo ensaio teve por objetivo medir o tempo de transmissão de um 

aplicativo interativo em função do seu tamanho e da taxa de transmissão. O tamanho 

do aplicativo foi limitado pela aplicação interativa mais simples desenvolvida e pela 

capacidade mínima dos receptores interativos. Os resultados obtidos foram 

apresentados na Tabela 13. Observando os valores desta tabela concluímos que 

mesmo no pior cenário, ou seja, a menor taxa de transmissão considerada e o maior 

aplicativo, é possível receber uma aplicação interativa em pouco mais de cinco 

minutos, tempo que cabe em qualquer parte de um programa de TV situada entre 

dois comerciais. Podemos observar também que aplicações com até 1 MB podem ser 

transmitidas no espaço de um anúncio publicitário (com tempo da ordem de alguns 

segundos). Desta forma, concluímos que a infra-estrutura atual de transmissão digital 

no Brasil permite a transmissão de aplicações interativas tanto para os programas de 

TV quanto para os anúncios de propaganda. Neste último, é importante ressaltar que 

o tempo de vida do aplicativo interativo deverá se restringir ao tempo do anúncio. 
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Capítulo 5 Conclusões 

As pesquisas que resultaram nesta dissertação tiveram início em 2005, 

concomitantemente com início do desenvolvimento do projeto SBTVD, instituído 

pelo Decreto No 4.901 (BRASIL, 2003). A finalização desta dissertação ocorreu dois 

meses após o início oficial das transmissões de TV digital no Brasil, em caráter 

comercial, em 2 de Dezembro de 2007.  

As pesquisas desta dissertação foram sendo desenvolvidas na medida em que 

as decisões técnicas do SBTVD foram sendo tomadas, influenciando ou sendo 

influenciadas por estas decisões. Com o início das transmissões comerciais de TV 

digital em 2 de Dezembro de 2007, iniciamos os ensaios propostos no capítulo 4 

sobre os canais digitais disponíveis na cidade de São Paulo, buscando avaliar o uso 

dos recursos (taxa de transmissão) disponíveis para o envio de dados referentes a 

aplicações interativas e o potencial para uso dos mecanismos de envio de dados 

apresentados no capítulo 2. 

Desta forma, este capítulo visa apresentar um resumo das principais 

conclusões deste trabalho e as principais contribuições do mesmo para a comunidade 

científica. Este capítulo está, portanto, estruturado da seguinte forma: a seção 5.1 

apresenta as contribuições deste trabalho para a normatização do SBTVD; a seção 

5.2 apresenta as conclusões dos ensaios realizados; a seção 5.3 apresenta as 

publicações; e por fim, a seção 5.4 apresenta os próximos passos e trabalhos futuros. 

5.1 Contribuições na Normatização do Sistema Brasileiro 

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu paralelamente aos trabalhos que 

propiciaram a definição e a normatização do sistema de TV digital brasileiro, estando 

intrinsecamente relacionado aos mesmos. A revisão bibliográfica desta dissertação 

teve início com o levantamento das alternativas tecnológicas para implementação do 

Terminal de Acesso de Referência - TAR-SBTVD (LSI-TEC, 2006), realizado pelo 

Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) com o intuito de atender aos requisitos 

estipulados pelo Decreto No 4.901. A primeira contribuição deste trabalho foi a 

utilização dos níveis de interatividade (CPQD, 2001) como um dos requisitos para a 
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classificação dos terminais de acesso nas três famílias (básico, interativo e agregação 

de valor) no documento (LSI-TEC, 2006), conforme apresentado na seção 2.1.4 desta 

dissertação. 

Com a escolha do sistema de TV digital ISDB-T como base para o sistema 

digital brasileiro, oficializado por meio do Decreto No 5.820 (BRASIL, 2006), 

iniciamos a comparação entre os mecanismos existentes para a transmissão de dados 

em TV digital (vide item 2.2) com as possibilidades existentes no sistema ISDB-T. 

Este estudo contribuiu para a elaboração da norma ABNT NBR 15606-3 (2007) que 

trata justamente das formas de transmissão de dados previstas para o sistema 

brasileiro. A principal contribuição deste trabalho nesta norma foi a especificação 

dos mecanismos MPE e data piping. Outra contribuição deste trabalho na 

normatização do sistema brasileiro foi a inclusão do protocolo IPv6 na norma de 

canal de interatividade. 

5.2 Conclusões dos Ensaios Realizados  

Os ensaios realizados nos permitiram avaliar o potencial da infra-estrutura do 

sistema brasileiro de TV digital para a transmissão de conteúdo interativo. Pelos 

resultados apresentados no capítulo 4, pudemos observar que há uma grande taxa de 

transmissão que não está sendo utilizada pelas emissoras, resultando em recurso 

ocioso que pode ser utilizado para a transmissão de dados interativos. O tempo de 

transmissão do aplicativo, mesmo no pior caso considerado nestes ensaios, permite o 

envio de um conteúdo interativo durante o intervalo de um bloco de um programa 

televisivo. 

A análise dos conteúdos presentes nos sinais das emissoras mostra que os 

mecanismos de transmissão de dados apresentados nesta dissertação ainda estão 

sendo muito pouco utilizados.  

Durante este trabalho, foi realizada apenas uma pequena parte dos ensaios e 

avaliações que são possíveis dentro da infra-estrutura para interatividade no sistema 

de TV Digital brasileiro, uma vez que este sistema apresenta uma ampla variedade de 

protocolos, tecnologias e inovações. No entanto, a divisão da plataforma em 

módulos, apresentados no Capítulo 3, servirá como referência para a estruturação de 

um conjunto de testes mais completos, abrangendo todas as possibilidades que o 
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sistema SBTVD oferece. Desta forma, como continuidade deste trabalho, serão 

implementados os demais módulos propostos e será feita uma especificação mais 

completa dos testes. Como contribuição, esperamos trazer uma melhor compreensão 

sobre os mecanismos disponíveis para o envio de dados, de forma que possamos ter, 

em breve, um maior aproveitamento destes recursos no SBTVD. 

5.3 Publicações 

A partir deste trabalho foram geradas duas publicações científicas e duas 

publicações de divulgação para a sociedade. Em 2006, tivemos um trabalho 

publicado no IEEE Broadcasting, intitulado “The convergence of diverse network 

technologies in only one step-top box (for the future Brazilian scene)” (VAZ; 

CARVALHO; ZUFFO, 2006). Este artigo apresenta as premissas e considerações 

para a interatividade na TV Digital no Brasil. Em 2007, tivemos outro artigo 

publicado no JBCS, com o título “The Brazilian Digital Television System Access 

Device Architecture” (CARVALHO et al., 2007). Este artigo apresenta uma visão 

geral da arquitetura proposta para o terminal de acesso de referência durante o 

projeto TAR-SBTVD, apontando os rumos para o desenvolvimento de receptores 

para TV digital no Brasil. 

No Congresso da SET, em 2006, tivemos dois trabalhos de divulgação para a 

sociedade apresentados:  

• “Use of IPv6 Protocol in the Brazilian Digital TV Reference Model” 

(CARVALHO; VAZ; ZUFFO, 2006a). Este trabalho apresentou as vantagens 

da utilização do protocolo IPv6 na arquitetura de referência da TV digital 

brasileira e forneceu subsídios para a adoção do IPv6 no canal de 

interatividade. 

• “Implementation of an Internet Access Port for Interactive Digital TV Set-

Top Boxes” (CARVALHO; VAZ; ZUFFO, 2006b). Este trabalho apresentou 

o desenvolvimento da porta de acesso à internet de um terminal de acesso 

reconfigurável, desenvolvido pelo laboratório em 2003. 

Com estas publicações, podemos dizer que este trabalho trouxe suas 

contribuições para a comunidade científica. 
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5.4 Próximos passos e trabalhos futuros 

Neste trabalho, foi especificada uma plataforma modular para testes com 

interatividade, sendo especificados também os módulos que compõem esta 

plataforma. No entanto, pelas razões apresentadas ao longo do trabalho, foi possível 

apenas a implementação do primeiro módulo e de alguns testes sobre o mesmo. No 

entanto, este item busca mapear os trabalhos futuros que deverão ser realizados para 

dar continuidade ao desenvolvimento desta plataforma. 

5.4.1 Desenvolver Scripts para o Gerador de Carross el 

Conforme foi apresentado no capítulo 4, o gerador de carrossel do 

equipamento MTS 430 não é ainda capaz de gerar o carrossel de objetos e o carrossel 

de dados definidos pela norma ABNT NBR 15606-3 (2007). Portanto, uma das 

atividades futuras é o desenvolvimento de um script16 que permita a geração destes 

carrosséis no equipamento MTS 430. Este script permitirá a realização de testes com 

os carrosséis da norma SBTVD, independente da futura implementação dos 

desenvolvedores da Tektronix para os carrosséis do SBTVD. 

O script gerado, também deverá permitir que o analisador de carrossel 

interprete corretamente os carrosséis do SBTVD 

5.4.2 Preparar o Multiplexador para Transmissão via  Data 
Piping e MPE 

O equipamento MTS 430 não está hoje preparado para enviar dados por data 

piping e por MPE. Desta forma, uma das atividades futuras é a preparação do 

equipamento para transporte de dados por estes dois mecanismos. Esta preparação 

poderá ser feita por modificações no software multiplexer por meio de scripts ou pela 

importação das seções que contenham estes dados. Neste segundo caso, as mesmas 

deveriam ser geradas fora do multiplexer. Em todo caso, deverá ser analisado qual é 

a melhor alternativa para preparar a plataforma para ter suporte a estas duas formas 

de transmissão de dados. 

                                                 
16 Script (roteiro, em inglês) é um arquivo que descreve para o software do equipamento MTS 430 
uma determinada estrutura, como uma tabela, um descritor ou um campo de descritor. 
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5.4.3 Comparação Experimental entre Formas de 
Transmissão de Dados 

Uma vez realizados todos os ajustes anteriores, o próximo passo deverá ser a 

definição de um experimento para comparação de parâmetros referentes às formas de 

transmissão de dados no sistema brasileiro. Desta forma, poderemos realizar estudos 

mais detalhados sobre a transmissão via carrossel de objetos, carrossel de dados, 

MPE, PES independente e data piping. 

5.4.4 Preparar Receptor para Receber Dados 

Conforme apresentado na seção 3.3.2, o protótipo de desenvolvimento está 

sendo preparado para tratar os pacotes de transport stream referentes a conteúdos de 

dados recebidos por radiodifusão. Uma das atividades futuras será a continuação do 

desenvolvimento das sub-rotinas para tratamento de cada tipo de dado, conforme 

apresentado na seção 3.3.2. Estas sub-rotinas também deverão ser implementadas 

tendo como base o estudo realizado neste trabalho. 

5.4.5 Implementar e Portar o Ginga para o Receptor de 
Desenvolvimento 

Após realizar o reconhecimento do conteúdo de dado recebido por 

radiodifusão, o receptor deverá ser capaz de encaminhar os dados de aplicações 

interativas para o middleware. Como a especificação do Ginga-J ainda não foi 

concluída, não existem implementações de referência do Ginga completo.  

Com a conclusão e publicação da especificação do Ginga-J, o próximo passo 

será o desenvolvimento de uma implementação completa do Ginga, que será, em 

seguida, portada para o receptor de desenvolvimento.  

A conclusão do porte do Ginga e conclusão da preparação do receptor para 

receber dados (apresentada na seção anterior) permitirão a conclusão da 

implementação do módulo 2 da plataforma proposta nesta dissertação. 

5.4.6 Implementar Suporte ao Canal de Interatividad e 

Para que o receptor de desenvolvimento tenha acesso ao canal de 

interatividade, é necessário que ele esteja de acordo como a norma brasileira para o 
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canal de interatividade, que ainda não se encontra concluída. Quando esta norma for 

concluída e publicada, iniciaremos a preparação do receptor para ter acesso ao canal 

de interatividade. 

Esta preparação consiste na implementação em software da arquitetura para 

gerenciamento de dispositivo externo e na implementação das APIs através das quais 

as aplicações terão acesso aos recursos do canal de interatividade.  

Com esta atividade, concluiremos a implementação do módulo 3 da 

plataforma proposta nesta dissertação. 

5.4.7 Propor Testes sobre os Módulos e sobre a Plat aforma 
Completa 

No Capítulo 4 desta dissertação, foram propostos alguns testes possíveis de 

serem realizados no atual estágio de implementação da plataforma modular de testes, 

no atual estágio de maturidade da norma SBTVD e na atual disponibilidade 

tecnológica.  

Com a conclusão das atividades propostas anteriormente neste capítulo, 

teremos a conclusão dos módulos 2 e 3 e, conseqüentemente, a conclusão da 

plataforma modular para testes com interatividade, proposta nesta dissertação.  

A partir da conclusão de cada um dos dois módulos restantes, poderemos 

definir novos testes para serem realizados em cada um dos módulos. Quando todos 

os módulos finalmente estiverem concluídos, poderemos iniciar a definição dos 

testes de integração desta plataforma. 



97 

 

Bibliografia 

Referências Bibliográficas 

ABNT. ABNT NBR 15601. Televisão digital terrestre — Sistema de transmissão. 
Rio de Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15602-1. Televisão digital terrestre – Codificação de vídeo, 
áudio e multiplexação – Parte 1: Codificação de vídeo. Rio de Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15602-2. Televisão digital terrestre – Codificação de vídeo, 
áudio e multiplexação – Parte 2: Codificação de áudio. Rio de Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15602-3. Televisão digital terrestre – Codificação de vídeo, 
áudio e multiplexação – Parte 3: Sistemas de multiplexação de sinais. Rio de 
Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15603-1. Televisão digital terrestre — Multiplexação e 
serviços de informação (SI) – Parte 1: Serviços de informação do sistema de 
radiodifusão. Rio de Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15603-2. Televisão digital terrestre — Multiplexação e 
serviços de informação (SI) – Parte 2: Sintaxes e definições da informação 
básica de SI. Rio de Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15603-3. Televisão digital terrestre — Multiplexação e 
serviços de informação (SI) – Parte 3: Sintaxe e definição de informação 
estendida do SI. Rio de Janeiro, 2007. 
 
______. ABNT NBR 15604. Televisão digital terrestre - Receptores. Rio de 
Janeiro, 2007.  
 
______. ABNT NBR 15606-1. Televisão digital terrestre – Codificação de dados 
e especificações de Transmissão para Radiodifusão Digital - Parte 1: 
Codificação de dados. Rio de Janeiro, 2007. 
 
______. ABNT NBR 15606-2. Televisão digital terrestre - Codificação de dados e 
especificações de Transmissão para Radiodifusão Digital – Parte 2: Ginga-NCL 
para receptores fixos e móveis – Linguagem de aplicação XML para codificação 
de aplicações. Rio de Janeiro, 2007. 
 
______. ABNT NBR 15606-3. Televisão digital terrestre – Codificação de dados 
e especificações de Transmissão para Radiodifusão Digital – Parte 3: 
Especificação de transmissão de dados. Rio de Janeiro, 2007  
 
______. ABNT/CEET-00:001.85 PROJETO 00:001.85-006/4. Televisão digital 
terrestre - Codificação de dados e especificações de transmissão para 



98 

 

transmissão digital – Parte 4: Ginga-J - Ambiente para a execução de aplicações 
procedurais. SETEMBRO:2007 (versão do documento para consulta pública) 
 
 
ACAP. CS/101A: Advanced Common Application Platform (ACAP). ATSC 
Proposed Standard, fevereiro, 2004. Disponível em 
<http://www.atsc.org/standards/cs_documents/cs_101a.pdf>. Acesso em Outubro de 
2004. 
 
ASSOCIATION OF RADIO INDUSTRIES AND BUSINESS (ARIB) Receiver for 
Digital Broadcasting. Outubro de 1999. 
 
ARIB STD B24 - ARIB Standard: Data Coding and Transmission Specification 
for Digital Broadcasting, Revision 3.2. 2002. 
 
ARIB STD-B10: ARIB Standard: Service Information for Digital Broa dcasting 
System, vs. 3.8, junho, 2004. Disponível em <http://www.dibeg.org/aribstd/STD-
B10-v3.8e.pdf>. Acesso em Outubro de 2004. 
 
ATSC. Standard A/96 - ATSC interaction channel protocols. 2004. 
 
ATSC. Standard A/100 - DTV Application Software Environment – Level 1 
(DASE-1) .2003 
 
ATSC. Recommended Practice A/91 - Implementation guidelines for the ATSC 
data broadcast standard. 2001. 
 
ATSC. Standard A/90 - ATSC data broadcast standard. 2000. 
 
ATSC. A Compilation of Advanced Television Systems Committee Standards. 
Março de 1997  
 
BARROS, G. G. de. A consistência da interface com o usuário para a TV 
interativa. São Paulo, 2006. p. 200  Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. 
 
BECKER, V.; MONTEZ, C. TV digital interativa: conceitos, desafios e 
perspectivas para o Brasil. 1. ed. Florianópolis: I2TV, 2004. 
 
BRASIL. Decreto No 4.901, de 26 de Novembro de 2003. Institui o projeto do 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 26 Nov 2003. 
 
______. Decreto No 5.820, de 29 de Junho de 2006. Dispõe sobre a implantação do 
SBTVD-T, estabelece diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógica 
para o sistema de transmissão digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens e 
do serviço de retransmissão de televisão, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 29 Jun 2006. 
 



99 

 

CISBTVD, Recomendações para o Modelo de Referência do CI-SBTVD. 
Consórcio CISBTVD. Unicamp, Campinas, Dezembro de 2005 
 
COLLINI-NOCKER, B.; FAIRHURST, G. ULE versus MPE as an IP over DVB 
Encapsulation Proc. HET-NETs '04, Ilkley, Inglaterra, Julho de 2004. Disponível 
em http://www.gcs-salzburg.at/pbriefs/ULE_vs_MPE.pdf Acessado em 01 de 
Dezembro de 2006. 
 
CARVALHO, E. R.; VAZ, R. A.; ZUFFO, M. K. Use of IPv6 Protocol in the 
Brazilian Digital TV Reference Model. Congresso SET 2006, São Paulo. Revista 
SET 2006. Rio de Janeiro : SET, 2006a. v. 89. 
 
CARVALHO, E. R; VAZ, R. A.; ZUFFO, M. K. Implementation of an Internet 
Access Port for Interactive Digital TV Set-Top Boxes. Congresso SET 2006, São 
Paulo. Revista SET 2006. Rio de Janeiro : SET, 2006b.v. 89. 

CARVALHO, E. R. de; BARROS G. G. de; COSTA, L. C. P.; FARIA, R. R. A.; 
NUNES, R. P.; LOPES, R. D.; ZUFFO, M. K. The Brazilian Digital Television 
System Access Device Architecture. In: Journal of the Brazilian Computer Society, 
v.13, n.1; Mar. 2007 - ISSN 0104-6500 

COSTA, L. C. P. Pesquisa e Desenvolvimento de uma Unidade Controladora de 
Vídeo Reconfigurável Baseada no Padrão MPEG-4. 2003. Projeto de Pesquisa - 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 
 
CPQD. Tome, Takashi; Pessoa, A. C. F.; Rios, J. M. M. Relatório Integrador dos 
Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão Digital , Versão 1.0, CPQD: 
Campinas, 2001. Disponível também em: 
 http://www.anatel.gov.br/radiodifusao/tv_digital/ 
 
______. Arquitetura de Referência. Versão AA. PD.30.12.34.0001A/RT-13/AA. 
Campinas, CPqD. 2006a 
 
______. Especificação Técnica de Referência. Versão AA. 
PD.30.12.34.0001A/RT-14/AA. Campinas, CPqD. 2006b 
 
______. Rios, J. M.; Pataca, D. M.; Marques, M. C.;  Panorama Mundial de 
Modelos de Exploração e Implantação,  Versão AC, CPQD: Campinas, 2005. 
Disponível também em: 
http://www.fndc.org.br/arquivos/104TV_Digital_panorama_mundial_VAC.pdf 
 
CRINON, R. J.; BHAT, D.; CATAPANO, D.; THOMAS, G.; LOO, J. T. V.; BANG, 
G. Data Broadcasting and Interactive Television. Proc. IEEE, vol. 94, n. 1, Janeiro 
de 2006 
 
DALPOZ, M. A. S.; LEITÃO, R. B. V.; FARIA, R. R. A.; LOPES, R. D.; ZUFFO, 
M. K. Towards Fully Reconfigurable Multimedia Platforms. Proceedings 
SIACG2002, Guimarães, Portugal, Page(s) 155-162, jul. 2002. 
 



100 

 

DALPOZ, M. A. S. Um Terminal de Acesso Digital Reconfigurável Bidirecional 
Adaptável aos Padrões Multimídia Emergentes. 2005. 195 p. Tese de Doutorado – 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 
DIGITAL VIDEO BROADCASTING (DVB) A Guideline for the Use of DVB 
Specifications and Standards. Maio de 2000. 
 
DVB. Documento A103 – Globally Executable MHP (GEM). Especificação 1.1. 
Maio de 2007. disponível em 
<http://www.mhp.org/mhp_technology/gem/a103r1.tm3567r1.GEM1.1.1.pdf>. 
Último Acesso em 09 Outubro de 2007. 
 
ELLIS, R. J. G. The PALplus Story. Manchester, U.K.: Architects’Publishing 
Partnership Ltd., 1997. 
 
ETSI EN 300 468: Specification for Service Information (SI) in DVB systems, 
novembro, 2000. Disponível em 
<http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=8191>. 
Acesso em Agosto de 2005. 
 
ETSI TR 101 202 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines 
for Data Broadcasting. Vs 1.2.1, 2003a 
 
ETSI TS 102 812 - Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home 
Platform (MHP) Specification 1.1.1, June 2003b 
 
FAIRHURST, G.; COLLINI-NOCKER, B.; CLAUSEN, H.D.; LINDER, H.; A 
Framework for transmission of IP datagrams over MPEG-2 networks, IETF, 
Trabalho em progresso. Disponível em: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-fair-
ipdvb-req-05.txt Acessado em 20 de Novembro de 2006a. 
 
FAIRHURST, G.; COLLINI-NOCKER, B.; Ultra Lightweight Encapsulation 
(ULE) for transmission of IP datagrams over MPEG-2 networks, IETF, Trabalho 
em progresso. Disponível em http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-fair-ipdvb-ule-
01.txt Acessado em 20 de Novembro de 2006b. 
 
FCC, Report and order of Federal Communications Commission, Washington, 
DC, Doc. 53-1663, Dec. 17, 1953.  
 
FERNANDES, J.; LEMOS, G.; SILVEIRA, G. Introdução à televisão digital 
interativa: arquitetura, protocolos, padrões e práticas. In: CONGRESSO DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 24., 2004, Salvador. Disponível 
em: http://www.cic.unb.br/docentes/jhcf/MyBooks/itvdi/texto/itvdi.pdf. Acesso em: 
22 fev. 2005. 
 
FLEXTV, Recomendações para o Modelo de Referência do Middleware – (RFP 
– No04/2004). Versão 1.0. João Pessoal-PB. 20 de Dezembro de 2005 
 



101 

 

FOX, B. The digital dawn in Europe [HDTV] , IEEE Spectr., vol. 32, no. 4, pp. 50–
53, Abril de 1995.  
 
GIAQUINTO, S. Transição IPv6. Apresentação feita no ICT-OSA/Parlay 
Workshop 2006, IPT, São Paulo em 24 de Março de 2006. Disponível em 
http://www.br.ipv6tf.org. Acessado em 01 de Dezembro de 2006  HIROMI, R.; 
YOSHIFUJI, H, Problems on IPv4-IPv6 network Transition. Applications and the 
Internet Workshops, 2006. SAINT Workshops 2006. International Symposium on 23-
27 Jan. 2006 Page(s): 38 – 42. 
 
HONG, T.C.; CHEE, W.T.; BUDIARTO, R.; A Comparison of IP Datagrams 
Transmission using MPE and ULE over Mpeg-2/DVB Networks, Proc. ICICS 
2005, Bangkok, Tailândia, 2005. 
 
IERUSALIMSCHY, L. H.; FIGUEIREDO, L. H.; CELES, W.; Lua 5.1 Reference 
Manual. Lua.org, ISBN 85-903798-3-3, Agosto de 2006. Versão eletrônica 
disponível em http://www.lua.org/manual/5.1/ Último acesso em 06/11/2007. 
 
ISO/IEC 13818-6. Information technology — Generic coding of moving pictures and 
associated audio information — Part 6: Extensions for DSM-CC, 1998. 
 
ISO/IEC 13818-1. Information technology — Generic coding of moving pictures and 
associated audio information: Part 1: Systems, 2000. 
 
ITU-R: A Guide to Digital Television Broadcasting in the VHF/UHF Bands” – 
Document 11-3/3-E, ITU, 15 de Janeiro de 1996 
 
LEITE, L. E. C.; BATISTA C. E. C. F.; FILHO, G. L. de S.; KULESZA R.; ALVES, 
L. G. P.; BRESSAN, G.; RODRIGUES, R. F.; SOARES, L. F. G.; FlexTV — Uma 
Proposta de Arquitetura de Middleware para o Sistema Brasileiro de TV 
Digital , Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais PCS/EPUSP no 2 
pág 29-49, Novembro de 2005 Disponível em 
http://www.pcs.poli.usp.br/revista/n2/r002a003.pdf Acesso em 26 de Outubro de 
2006. 
 
LSI-TEC. Terminal de Acesso de Referência: Sumário Executivo, Consórcio 
TAR-SBTVD, Convênio 2038/04 em atendimento a carta convite 
MC/MCT/FINEP/FUNTTEL-TV Digital – 05/2004. São Paulo, 02 de Março de 
2006 
 
MACIEL, R. P.; ASSIS, S. R. Middleware: uma solução para o desenvolvimento 
de aplicações distribuídas. Revista CienteFico, Salvador, ano IV, v 1, jan. 2004. 
 
MAESTRO. Recomendações para o Modelo de Referência – Sincronismo de Mídias. 
Consórcio Maestro. Rio de Janeiro, 2005 
 
NETO, C. S. S.; SOARES, L. F. G.; RODRIGUES, R. F.; BARBOSA, S. D. J. 
Construindo Programas Audiovisuais Interativos Utilizando a NCL 3.0 e a 
Ferramenta Composer. PUC-Rio, 2ª Edição. 31/07/2007. Disponível em 



102 

 

http://www.ncl.org.br/documentos/TutorialNCL3.0-2ed.pdf Último acesso em 
06/11/2007. 
 
NINOMIYA, Y: HDTV Broadcasting Systems, em IEEE Comunicatios Magazine, 
Agosto de 1991  
 
NINOMIYA, Y. The Japanese scene, IEEE Spectr., vol. 32, no. 4, pp. 54–57, Abril 
de 1995. [art_hist4] 
 
NOMOTO, Y. NHK s Digital Data Broadcasting System and Services. In: 
BROASCASTASIA CONFERENCE PAPERS, 3., 2004, Singapura. Disponível em: 
<http://www.broadcastpapers.com/BcastAsia04/BAsia04JapanBCDigBcast.pdf>. 
Acesso em: 30 jun. 2005. 
 
NUNES, R. P., Estudo, Otimização e Implementação de uma Arquitetura 
Reconfigurável para Set-Top-Box Digital. 2003. Projeto de Pesquisa - Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 
 
Oliveira, C.T., Um Estudo sobre os Padrões de Middleware para Televisão 
Digital Interativa. Monografia de conlusão de curso. Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Ceará. Fortaleza, Julho de 2005. 
 
RAICU, I.; ZEADALLY , S. “Impact of IPv6 on end-user applications” 
Telecommunications, 2003. ICT 2003. 10th International Conference on Volume 2, - 
1 de Março de 2003 Págs: 973 – 980. 
 
REIMERS, U. H. DVB—The Family of International Standards for Digital 
Video Broadcasting. Proc. IEEE, vol. 94, n. 1, Janeiro de 2006   (comenta sobre 
protocolos de datacasting e canal de interatividade) 
 
SANTOS, C.R Integração de IPv6 em um Ambiente Cooperativo Seguro. 
Dissertação de Mestrado. Instituto de Computação da Universidade Estadual de 
Campinas. Fevereiro de 2004.  
 
SENATORI, N. O. B.; Sukys, F. Introdução à Televisão e ao Sistema PAL-M, 
Editora Guanabara, 1987. 
 
STIENSTRA, A.J. Technologies for DVB Services on the Internet. Proc. IEEE, 
vol. 94, n. 1, Janeiro de 2006 
 
THOMAS, G. ATSC datacasting: opportunities and challenges, Proc. NAB 2000 
Broadcast Engineering Conf., pp. 307–314. 
 
VAZ, R. A.; CARVALHO, E. R. Desenvolvimento do Sistema de Navegação de 
Internet do Set-Top-Box. 2003, 178p. Projeto de Formatura – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003.  
 
VAZ, R. A.; CARVALHO, E. R.; ZUFFO, M. K. . The convergence of diverse 
network technologies in only one step-top box (for the future Brazilian scene). 



103 

 

In: IEEE Broadcast Symposium, 56., 2006, Washington DC. Proceedings. New York 
: IEEE, 2006. 
 
VAZ, R. A., Uma Interface de Comunicação Sem Fio em TV Digital Baseada em 
Rádio Definido por Programa de Computador. São Paulo, 2007. p. 200  
Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. 
 
XILOURIS, G.; GARDIKIS, G.; KOUMARAS, H.; KOURTIS, A.; Unidirectional 
Lightweight Encapsulation: Performance Evaluation and Application 
Perspectives, IEEE Transacion on Broadcasting, Vol. 52, NO. 3, Setembro de 2005 
 
YAMACITA, E.M.; Desenvolvimento e Implementação de uma Configuração 
para Testes sobre o Canal de Interatividade do SBTVD. Monografia de 
Conclusão de Curso. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006. 
 
ZHANG, Y. A Java 3D framework for digital television set-top box. 2003. Tese 
(Mestrado em Telecomunicações, Software e Multimídia) Helsinki University of 
Technology, Finlândia. 

Livros Consultados 

COLLINS, G.W. Fundamentals of Digital Television Transmission. New York: 
Ed. Wiley-Interscience, 2001. 
 
COOMER, D. E. Internetworking with TCP/IP.  4th Ed. New Jersey: Prentice Hall, 
2000. V. 1, 2, 3. 
 
SCHWALB, E.M. iTV Handbook: Technologies and Standards. New Jersey: 
Prentice Hall PTR, 2003 
 
MORRIS, S.; CHAIGNEAU, A. S. Interactive TV Standart – A Guide to MHP, 
OCAP and JavaTV. Oxford: Ed. Elsevier, 2005 
 
O’DRISCOLL, G. The Essential Guide toDigital Set-Top Boxes and interactive 
TV . New Jersey: Prentice Hall PTR, 2000 
 
STEVENS, W. R. TCP/IP Illustrated , Volume 1, 2, 3. Indianapolis: Ed. Addison-
Wesley, 1994. 
 
TANENBAUM, A. S. Computer Networks. 4.ed. New Jersey: Ed. Pretence Hall, 
2003. 



104 

 

Referências Eletrônicas 

BROADCASTING PIONEERS: The many innovators behind television history 
Disponível em http://inventors.about.com/library/inventors/bltelevision.htm Acesso 
em 24 de Outubro de 2006 
 
BRV6TF, IPv6 Task Force Brasil Disponível em: http://www.br.ipv6tf.org/ 
Acessado em 22 de Novembro de 2006 
 
DIBEG, Integrated Services Digital Broadcasting. Disponível em: 
http://www.dibeg.org Acesso em: 24 de Outubro de 2006. 
 
DVB SERVICES. Digital video broadcasting services. Disponível 
em:<http://www.dvbservices.org>. Acesso em: 5 abr. 2005. 
 
GINGA. Middleware GINGA. Site oficial do middleware Ginga. Disponível em 
http://www.ginga.org.br . Acesso em 07 de Novembro de 2006 
 
IBGE, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2007[Online] 
Disponível no site www.ibge.gov.br 
 
INAF, Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (2005). Instituto Paulo 
Montenegro. Disponível em http://www.ipm.org.br/download/inaf05.pdf  
 
INTERACTIVE TV Web. A technical (and non-technical) guide to DSM-CC. 
Disponível em http://www.interactivetvweb.org/tutorial/dtv-intro/dsm-
cc/index.shtml. Acessado em 10 de Novembro de 2006 
 
IPM, Instituto Paulo Montenegro. [Online]. Disponível em www.ipm.org.br 
Acesso em 20 de Outubro de 2006 
 
IPV6TF, The IPv6 Portal: History, IPv6 Task Force. Disponível em 
http://www.ipv6tf.org/meet/history.php Acessado em 22 de Novembro de 2006. 
 
MHP, Multimedia home platform . Disponível em: <http://www.mhp.org>. Acesso 
em: 25 abr. 2005. 
 
MHP INTERACTIVE. DVB-MHP tutorials and information for interactive T V 
developers. Disponível em: < http://www.mhp-interactive.org>. Acesso em: 27 abr. 
2005. 
 
MPEG HOME PAGE, Site contendo diversas informações sobre o MPEG. 
Disponível em http://www.chiariglione.org/mpeg/ . Acesso em 24 de Outubro de 
2006. 
 
PAULOVICH, F. V. Apostila sobre Middleware em Sistemas Distribuídos. 
Disponível em:<http://www.dc.ufscar.br/~paulovic>. Acesso em: 3 abr. 2005. 
 



105 

 

PERROT, P. DVB-HTML: an Optional Declarative Language within M HP 1.1. 
2001. Disponível em: <http://www.mhp.org/documents/mhp_perrot-dvb-html.pdf>. 
Acesso em: 13 abr. 2005. 
 
RNP, IPv6 na RNP Disponível em http://www.rnp.br/ipv6/ipv6-rnp.html Acessado 
em 20 de Novembro de 2006 
 
TEKTRONIX. RTX100B ISDB-T RF Signal Generator – User Manual. Manual de 
equipamento disponível em www.tektronix.com. Último acesso em 28 de Agosto de 
2007a. 
 
TEKTRONIX. MTS400 Series MPEG Test Systems – Getting Started Manual. 
Manual de equipamento disponível em www.tektronix.com. Último acesso em 28 de 
Agosto de 2007b. 
 
TV HISTORY, Television history—The first 75 years. Disponível em: 
http://www.tvhistory.tv/. Acesso em 24 de Outubro de 2006 

 


