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RESUMO 

 

 As rádios e emissoras de televisão sofrem com uma oscilação na modulação de 

áudio durante a transmissão de sua programação. Por isso o Ministério das 

Comunicações estabeleceu normas para estabilizar essas oscilações, as quais 

todas as emissoras devem se adequar. Atualmente o padrão de medição de conforto 

auditivo utilizado para ajuste do som transmitido em emissores de televisão 

(TV)/Rádio é o Loudness. Este padrão se baseia no resultado de pesquisas 

realizadas com vários grupos de pessoas que apreciam diferentes tipos de músicas, 

filmes, programas, etc. A partir dessas pesquisas foram definidos, com base em 

análises estatísticas, padrões que indicam o que é um áudio baixo e um áudio alto 

para as pessoas de diferentes grupos. O padrão Loudness é portanto uma nova 

forma para medir o áudio, que troca a medida antiga baseada em sinais elétricos, 

realizada na transmissão analógica, para uma medida subjetiva, baseada nas 

informações dos ouvintes. Essa medida subjetiva também passa a ser realizada na 

transmissão digital, a qual antes não passava por nenhum processamento de áudio. 

O presente trabalho apresenta como proposta analisar o controle de áudio em uma 

emissora de TV, seguindo a normalização de Loudness conforme a portaria 354 

criada no Brasil, a qual segue as recomendações da EBU R-128-2011 bem como, as 

recomendações da ITU-R BS. 1770. 

  

 Palavras-chave: Loudness. Comunicação. Rádio. Televisão. Radiodifusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

  

Radio and television stations suffer from oscillation in modulating audio during the 

transmission of its programming. Therefore the Ministry of Communications 

established standards to stabilize these oscillations, which all broadcasters must 

conform. Currently the standard of measurement and adjust the sound transmitted on 

television transmitters (TV) / Radio is the Loudness. This standard is based on result 

from the studies carried out on several groups of people by which appreciate different 

kinds of music, movies, and broadcasting programs. Patterns that indicate a low or 

high audio for people of different groups was defined. The Loudness pattern is 

therefore a new way to measure the audio, which exchange the old measurement 

procedure based on electrical signals, to a subjective measure, based on information 

from listeners. This work analyze the results of audio control in a TV station, following 

the normalization of Loudness as a concierge 354 created in Brazil, which follows the 

recommendations EBU R-128-2011 as well as the recommendations of the ITU-R 

BS. In 1770. 

 

Keywords: Loudness. Communication. Radio. Television. Broadcasting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As rádios e as emissoras de televisão estão gerando um certo desconforto 

aos seus ouvintes e telespectadores devido as oscilações de áudio durante a 

transmissão das programações.  

Um exemplo dessas oscilações, o caso mais crítico, é a variação do som 

entre a transmissão de diferentes comerciais. Atualmente quando os comerciais 

entram no ar, entram com níveis de áudio diferentes. Ou seja, um comercial entra no 

ar com um nível de áudio “x” e na sequência entra outro comercial com um nível de 

áudio muito superior. Isso acontece por causa da concorrência, onde as produtoras 

de comerciais querem que suas propagandas chamem mais atenção do que as 

propagandas das empresas concorrentes, só que isso acaba gerando um certo 

incômodo para os telespectadores/ouvintes. 

Para acabar com as reclamações dos telespectadores e ouvintes sobre a 

diferença de áudio entre os programas e a comercialização e entre os canais de 

Televisão (TV), o governo federal criou no ano de 2001 a lei 10.2221. 

Em 2006, a União Internacional de Telecomunicações (UTI) publicou a 

primeira recomendação internacional sobre o tema, especificando um algoritmo para 

medição do loudness de programas de TV, que servia como ponto de partida para 

uma recomendação técnica americana em 2009 (ATSC A/85) e outra europeia em 

2010 (EBU-R128). 

Em outros países também existem regras ou leis que normatizam os níveis 

de oscilações permitidas nos áudios das emissoras de TV/Rádio. Nos EUA existe a 

Lei Commercial Advertisement Loudness Mitigation Atc (CALM Act) que exige que as 

emissoras utilizem o padrão ATSC A/85 que a Advanced Television Systems 

Committee (ATSC) publicou em 2009. Já os países europeus, adotaram a norma 

R128 elaborada pela European Broadcasting Union (EBU) para produção de 

matérias que irão para a programação e transmissão. 

Tanto o padrão ATSC A/85 como a norma EBU R128 recomendam o 

emprego da normalização de loudness para o controle da percepção sonora das 

transmissões de rádio/TV. O que levou o Brasil a querer estudar essa norma. 

                                                 
1 A lei referida lei 10.222/2001 está transcrita no anexo A. 
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No Brasil, apesar da promulgação da lei em 2001, somente em 2012 o 

Ministério das Comunicações (MC) publicou a sua regulamentação, após ação do 

Ministério Público Federal. Em julho de 2012 foi publicada a portaria MC 354. 

Segundo Justiça Federal, Sessão Judiciária de São Paulo (2012), em fevereiro de 

2012, peritos analisaram o volume entre programas e comerciais de televisão, e 

constaram uma diferença de aproximadamente 1 dB na maior parte das emissoras. 

Isso levou o Ministério Público Federal (MPF) a abrir um processo contra as 

emissoras com base na lei 10.222/2001. Porém, as emissoras se defenderam 

argumentando que a lei não estava regulamentada. Ressaltando que após isso, o 

MPF também tentou processar a ANATEL, a qual se justificou argumentando que só 

fiscalizaria as emissoras, se houvesse regulamentação pelo Ministério das 

Comunicações - MC. Mediante a estes acontecimentos, o MPF decidiu então 

processar o MC, que foi condenado a publicar a regulamentação até julho de 2012. 

Segundo Sano e Fausto (2012) a diretoria de tecnologia da Sociedade 

Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) criou um grupo de trabalho de 

loudness, com a finalidade de estudar e acompanhar a evolução deste tema. O 

grupo então definiu algumas recomendações técnicas sobre o tema, como a de que 

o padrão de medição loudness seguiria a norma EBU R-128, a qual será citada nos 

próximos capítulos.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estuda o processamento de 

áudio na transmissão da programação de uma emissora de TV, segundo a 

normalização de loudness, que possui regulamentação do MC para o controle de 

áudio no Brasil conforme portaria MC 354.  

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o controle de áudio em uma 

emissora de TV, seguindo a normalização de loudness, conforme a portaria 354, a 

qual segue a recomendação da EBU R-128-2011 bem como, a recomendação da 

União Internacional de Telecomunicações (ITU-R) BS.1770. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Acompanhar a instalação e a configuração dos equipamentos para tratamento 

do áudio. 

b) Registrar os dados de áudio antes e após o processamento loudness. 

c) Comparar os dados do áudio antes e depois do processamento loudness. 
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2 LOUDNESS 

 

O padrão de medição de conforto auditivo que será utilizado para ajuste do 

som transmitido em emissoras de TV/Rádio no Brasil é o loudness.  

Costa e Fonseca (2012) referenciam loudness como: 

 

Percepção do nível de som que as pessoas ouvem através de um trecho de 
áudio (música, discurso, efeitos de som, etc) e depende de vários 
parâmetros, entre eles: freqüência, duração, nível, etc. (COSTA E 
FONSECA, 2012, p. 1). 

 
 

Este padrão se baseia no resultado de pesquisas realizadas com vários 

grupos de pessoas que apreciaram diferentes tipos de músicas, filmes, programas, 

etc (ITU-R, 2012). A partir dessas pesquisas foram definidos, com base em análises 

estatísticas, padrões que indicam o que é um áudio baixo e um áudio alto para as 

pessoas de diferentes grupos. Loudness, portanto é a percepção da intensidade do 

som ou dos sinais de áudio quando estes são reproduzidos acusticamente. É uma 

grandeza subjetiva criada para avaliação do conforto auditivo. Medir o som segundo 

o padrão Loudness substitui a forma de medição antiga, baseada em sinais 

elétricos, por uma medição subjetiva, baseada nas informações dos ouvintes. 

 

2.1 Loudness em diferentes mídias e programações  

 

Por se tratar de uma medida subjetiva, os valores de loudness variam em 

função do ambiente no qual o ouvinte está inserido e do tipo de mídia que produz o 

som. A Figura 1 mostra essa variação. Nesta, o nível do áudio é mostrado 

normalizado em relação ao seu pico máximo. Cada barra indica a variação do som 

em uma determinada situação, cinema, carro etc. Em cada situação a faixa de níveis 

de áudio considerados como ruído, cor azul, confortável, cor ver, e acima do nível do 

conforto, cor amarela, estão registradas. 
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FIGURA 1 – Comparação de vários cenários de reprodução de áudio. 

 
Fonte: Manual do equipamento TC Electronic LM2 (2012) 

 

A Figura 1 também registra o quanto a dinâmica do áudio varia de um 

cenário para outro. Por exemplo, o áudio que ouvimos quando estamos assistindo 

um filme no cinema, tem uma grande dinâmica, pois em um filme temos cenas onde 

o áudio está calmo e qualquer detalhe é percebido, mas também temos cenas onde 

ocorrem explosões. Essa diferença nos fornece a dinâmica do áudio. Já quando 

ouvimos músicas em um Ipod, não precisamos ter uma dinâmica muito grande. 

Cada meio mostrado na Figura 1 possui uma dinâmica diferente, indicada pela 

largura da Preferred Average, para o cinema esta é de aproximadamente 39 dB 

enquanto que para o áudio de um aparelho utilizado no carro é de 8 dB. Além disso, 

para cada meio os níveis de áudio considerados confortáveis também variam, no 

Ipod, por exemplo, avaliamos como confortáveis níveis sonoros mais elevados do 

que no cinema, o que reafirma a dependência da nossa percepção sonora em 

relação ao tipo de mídia e ambiente. 

Na mesma figura podemos notar que existe uma linha vermelha que possui 

valores diferentes para cada meio. Essa linha indica pontos do gráfico que 

representam uma mesma sensibilidade auditiva, o valor que corresponderia a um 

áudio confortável para a pessoas. Ou seja, se tivesse uma pessoa em um cinema 

assistindo um filme o nível de -24 dB seria agradável, enquanto que se esta mesma 

pessoa assistisse o mesmo filme, em um home theater este nível seria de -21 dB. 

Além da nossa sensibilidade auditiva depender do cenário e da mídia, 

quando estamos ouvindo diferentes programas em uma mesma mídia ela também 
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se altera. A Figura 2 representa essas diferenças para um grupo de programas 

transmitidos em um mesmo cenário. A Figura 2 apresenta dois gráficos, no gráfico 

da esquerda a variação está referenciada ao valor de pico máximo, e no gráfico da 

direita as mesmas variações são indicadas considerando uma medição loudness. 

 

FIGURA 2 – Normalização de áudio. 

 
Fonte: Manual do equipamento TC Electronic LM2 (2012). 

 

Neste caso, se fizermos um teste baseado na normalização em picos de 

sinais elétricos utilizando diferentes mídias, a sensibilidade auditiva será diferente, o 

que é ilustrado no gráfico da esquerda na Figura 2. 

No gráfico da direita trata dos mesmos progrmas e das suas dinâmicas do 

áudio, demonstrados no gráfico da esquerda, mas agora considerando a 

normalização de loudness. 

No gráfico da direita, podemos notar que a linha vermelha possui o mesmo 

valor para os diferentes tipos de programas. Ou seja, se uma pessoa ouvisse uma 

música clássica, o volume do áudio que ela se sentiria confortável, seria em -24 dB. 

Se esta mesma pessoa ouvisse um filme produzido para um home theater, o volume 

do áudio que ela se sentiria confortável, também seria em -24 dB. Isso acontece 

porque esta nova normalização possui um algoritmo que é baseado na sensibilidade 
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auditiva, e não em picos de sinais elétricos como era utilizado antes. 

 

2.2 Recomendação ITU-R BS 1770 

 

Até o ano de 2006, não existiam equipamentos comerciais para medir o 

loudness. Esta realidade começou a mudar quando a ITU começou a trabalhar em 

cima desse problema, elaborando a recomendação ITU-R BS.1770, com a finalidade 

de criar um algoritmo para fazer a medição dos níveis de True Peak dos programas 

e desse novo padrão de controle de áudio chamado normalização em loudness.  

O algoritmo foi desenvolvido para tratar até cinco canais de áudio de um 

material (filme, novela, etc). Estes cinco canais são chamados de L (canal 

esquerdo), R (canal direito), C (canal frontal), Ls (canal surround esquerdo) e Rs 

(canal surround direito), como ilustra a Figura 3:  

 

FIGURA 3 – Ilustração dos 5 canais de áudio dispostos em função do ouvinte, 

elemento central na figura. 

 
Fonte: Recomendação ITU-R 1770 (2006). 

 

O algoritmo define um padrão que tem a vantagem de ter uma aplicação 
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bem simples. Para cada canal o algoritmo define uma mesma sequência de 

preparação do sinal de áudio para sua posterior medição. Sendo assim, o sinal de 

cada um dos canais é submetido a uma curva de ponderação K, um bloco de 

integração da potência média quadrática e a um bloco de ganho. Os valores dos 

ganhos diferem para cada canal afim de melhor representar a sensação sonora do 

ouvinte.  

Após o tratamento individual de cada canal de áudio os mesmos são 

somados.  O valor resultante desta somatória corresponde ao valor loudness do 

áudio. A Figura 4 mostra um esquema representativo do algoritmo da ITU-R 

BS.1770, que permite a medida loudness de um sistema de áudio com até 5 canais. 

 

FIGURA 4 – Calculo de loudness conforme a norma ITU-R BS.1770. 

 

Fonte: Recomendação ITU-R 1770 (2006). 

 
Para a medição do loudness de um material de áudio que tem menos do que 

cinco canais a única alteração no algoritmo é a eliminação dos canais não utilizados. 

Os efeitos de frequências baixas (LFE), os sons graves, não são tratados no filtro, 

pois a legislação do padrão loudness não obriga, sendo assim não é necessário 

fazer a medição. 

A curva de ponderação K é obtida através da implementação de dois 

estágios de filtragem. No primeiro estágio o sinal de áudio é submetido a um filtro 

que procura modelar a sensação sonora do ouvido humano. Este filtro modela os 

efeitos acústicos da cabeça humana que resultam numa percepção diferenciada dos 

sons com mesma potência, porém com frequências diferentes. A resposta em 

frequência desse filtro, apresentada na Figura 5, foi obtida modelando a cabeça 

como uma esfera rígida. 
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FIGURA 5 – Resposta em frequência do pré-filtro. 

 

Fonte: Recomendação ITU-R 1770 (2006).  

 

No segundo estágio de filtragem, o sinal de áudio é submetido à curva de 

ponderação RLB (Revised Low Frequency B curve), que consiste de um filtro passa- 

alta de segunda ordem. Esta curva de ponderação foi construída a partir da média 

das sensações sonoras de grupos de ouvintes. Portanto, com esta curva 

acrescenta-se a percepção subjetiva do ouvinte, além daquela produzida pelo 

aparelho auditivo humano. Na Figura 6 é apresentada a resposta em frequência 

desse segundo filtro. 
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FIGURA 6 – Resposta em frequência do segundo filtro, curva de ponderação RLB. 

 

Fonte: Recomendação ITU-R 1770 (2006).  

 

Após o sinal passar pelos dois estágios de filtragem, é calculada a energia 

média quadrática no intervalo de medição de T, conforme a equação 1. 

 

𝑧𝑖 =
1

𝑇
 ∫ 𝑦𝑖

2 𝑑𝑡
𝑇

0
   (1) 

 

Na equação 1, 𝑦𝑖 é o sinal de entrada filtrado. O cálculo é realizado para 

cada canal, por isso temos, 𝑦𝑖, onde “i” pode ser L, R, C, Ls, Rs. Uma vez que 𝑧𝑖  

(nível médio quadrático ponderado) foi calculado para cada canal, o passo final é a 

soma dos n canais. Esta soma é ponderada, isto é, ao valor obtido em cada canal é 

dado um peso diferente, representado na equação 2 pelo ganho G.  

 

𝐿𝑜𝑢𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 =  −0.691 + 10𝑙𝑜𝑔10∑𝐺𝑖 . 𝑧𝑖  𝑑𝐵 (2)

𝑁

𝑖
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Como resultado final, temos o sinal tratado considerado como loudness. 

𝐺𝑖 é o coeficiente de ponderação, que possui valores diferenciados para os 

canais surround Ls e Rs como demonstra a tabela 1. 

 

TABELA 1 – Tabela de coeficientes de ponderação  

 

Fonte: Recomendação ITU-R 1770 (2006). 
 

2.3 EBU R-128 

 

Com o objetivo de proporcionar níveis de loudness mais consistentes 

observados pelo ouvinte, a European Broadcast Union (EBU) criou um grupo 

chamado P/LOUD. Este grupo coordena a investigação de novas formas de medição 

de loudness e de medição do sinal de pico para complementar ou até substituir os 

equipamentos que são utilizados atualmente. 

Consta e Fonseca (2012), informam que: 

“Em 2010, a EBU publicou a recomendação R128, 
normalização do loudness e nível máximo permitido de sinais 
de áudio. A EBU R128 recomenda que o volume do áudio 
possa ser medido utilizando o método da norma ITU-R 
BS.1770 complementado por um método chamado "gating" 
para considerar as passagens silenciosas e suaves no sinal de 
áudio. Além disso, os programas devem ser normalizados para 
um nível de loudness de -23 LUFS com uma tolerância de ± 1 
LU (Unidade de Loudness).” (COSTA E FONSECA, 2012, P. 3). 

 

O grupo da P/LOUD baseou-se em quatro documentos tecnológicos como 

núcleo de trabalho do padrão EBU R128 que são: EBU tech 3341, EBU tech 3342, 

EBU tech 3343 e EBU tech 3344, que definem informações sobre o loudness. 

Nos próximos itens, serão descritos os principais parâmetros de controle do 

loudness: Programme Loudness, Loudness Range, True Peak Level e Gating. 
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2.3.1 Programme Loudness 

 

O Programme Loudness é um parâmetro que informa intensidade média do 

som, medido pelo padrão loudness, relativo ao material que está sendo tratado. Sua 

unidade de medida é LUFS (Unidade de medida do loudness). 

 

2.3.2 Target 

 

Target é o valor alvo em que o Programme Loudness deverá se manter. 

Este valor foi definido para as transmissões de televisão como -23 LUFS. 

  

2.3.3 Método Gating 

 

Para medir a intensidade média do áudio de um programa, foi necessário 

criar o método Gating. Em algumas medições de áudio, é necessário fazer uma 

interrupção na mesma. Por exemplo, o ruído de fundo suave em um filme pode 

afetar as medições do Programme Loudness. Para evitar que isso aconteça, é 

realizada a interrupção no áudio que está sendo medido, quando o áudio apresenta 

um valor de -8 dB relativo a valor do Target.   

 

2.3.4 Loudness Range - LRA 

 

Todo áudio tem seu sinal sonoro mais suave e/ou brusco, essa diferença é o 

que chamamos de dinâmica de um áudio. O Loudness Range é o parâmetro que 

informa a medição dessa dinâmica. 

As primeiras experiências em emissoras sugerem um valor máximo de LRA 

em torno de 20 LU para materiais altamente dinâmicos. A maioria dos programas 

não terá necessidade de utilizar essa plenitude de um valor tão alto de LRA, na 

verdade nem são capazes de alcançá-los. 

 

2.3.5 True Peak Level 
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 O True Peak Level serve para medir o valor máximo da forma de onda do 

sinal no domínio do tempo continuo. O nível máximo permitido para produção é de -

1 dBTP (Unidade de medida do True Peak Level). 

 

2.4 O controle de áudio no Brasil seguindo o padrão Loudness 

 

A portaria 354 publicada pelo MC em julho de 2012, determina os seguintes 

parâmetros para o controle de áudio na transmissão de TV e rádio: 

 

a) Medição de acordo com a ITU-R BS.1770-2 (Lk) e EBU R 128 (LRA); 

b) Programme Loudness = -23 LUFS (±1 LU); 

c) LRA máximo: 15 LU;  

d) O áudio dos comerciais não deve sofrer elevação de mais de 4 LU em relação 

aos programas;  

e) Fiscalização por amostragem: 6 amostras (bloco de programa + bloco de 

comercial) coletadas em intervalo máximo de 48 horas;  

f) Vinhetas de início e fim de blocos pertencem ao bloco de programa; 

g) Serão desconsideradas amostras com bloco de programa com menos de 10 

minutos ou com bloco de comercial com menos de 2 minutos e meio;  

h) “Sempre que possível” serão desconsiderados programas ao vivo com áudio 

captado externamente aos estúdios da emissora;  

i) A elevação de mais de 2 LU no bloco de comercial em pelo menos duas das 

seis amostras caracterizará infração;  

j) Será constituído um grupo técnico no MC, com participação da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), de engenheiros e técnicos das 

associações representativas da radiodifusão e do setor de áudio, para propor 

mecanismos e procedimentos de implementação da regulamentação, além de 

modificações na metodologia de fiscalização;  

k) Sanções: advertência e suspensão (30 dias de intervalo);  

l) Prazo de implementação: 12 meses;  

m) Nova consulta pública em até 24 meses. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como ambiente de 

desenvolvimento a emissora de televisão RBS TV de Florianópolis, afiliada da Rede 

Globo em Santa Catarina, com supervisão do Engenheiro Sandro Pelicioli e o 

supervisor de retransmissão, Alberto Barcket, ambos auxiliaram nos estudos da 

normalização e da configuração dos equipamentos. Nesta seção serão descritas as 

atividades realizadas para a análise do controle de áudio. Inicialmente diferenciam-

se as fontes de sinais presentes em uma emissora de TV, na seqüência apresenta-

se uma visão geral dos equipamentos utilizados e das instalações e configurações 

realizadas. Por fim, são apresentadas as análises dos resultados obtidos pelo 

processamento de áudio. 

 

3.1 Fontes de sinais para a programação da RBS TV 

 

Existem três diferentes fontes de sinais que são transmitidas no ar pela RBS 

TV: Programação Nacional, Comerciais e Chamadas Locais e por fim as 

Programações Locais. 

 
Programação Nacional - A Programação Nacional é recebida na RBS TV por 

receptores de satélite. A saída dos receptores é ligada à mesa máster, que se 

encontra na Switch Master (SWM).  

 

Comerciais e Chamadas Locais - A respeito dos comerciais locais, alguns 

comerciais são produzidos por um departamento do próprio Grupo RBS, e outros 

são produzidos por produtoras contratadas pelas empresas que estão comprando o 

espaço na comercialização da RBS TV. As chamadas de programações da RBS TV, 

são criadas por um departamento interno da própria empresa. Tanto as Chamadas 

quanto os Comerciais Locais, são entregues a um departamento específico que 

confere a qualidade do material e faz a inserção dos materiais nos servidores. Os 

servidores de vídeo são ligados a mesa máster que se encontra na SWM, para 

serem exibidos no ar. 
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Programações Locais - Os programas locais, que são produzidos nos 

estúdios da RBS TV, possuem uma sala de controle a SWP (Switch de Produção), 

onde trabalha a equipe de produção responsável pelo controle de áudio dessa 

programação. Essas programações também são enviadas para a mesa máster. 

 

Na SWM os operadores tomam a decisão de qual programação será 

transmitida. 

 

3.2 Instalação do Processador DB8 

 

A Figura 7 apresenta um diagrama simplificado dos caminhos percorridos 

pelos sinais de vídeo e áudio dentro da RBS TV. Na parte superior do diagrama 

estão indicadas as três fontes de programação, local, comerciais e chamadas locais, 

programação e comerciais nacionais. As três fontes de programação estão 

concentradas a switch máster, nesta os operadores definem qual programação será 

transmitida. A antena, na parte inferior do diagrama, representa os circuitos e 

equipamentos de radiofrequências responsáveis pela modulação, codificação, 

amplificação e transmissão do sinal. 

 
FIGURA 7 – Diagrama de distribuição de sinal na emissora. 

 

 
 

Fonte: Diagrama criado pelo autor (2014). 
 

A saída da mesa máster é ligada ao processador de loudness, TC Electronic 

DB8, por um cabo que trafega áudio e vídeo juntos. O processador separa o áudio 
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do vídeo, após isso, faz a análise e o processamento do áudio, por fim reincorpora o 

áudio ao vídeo e entrega para os encoders que enviam para os transmissores. 

 

3.3 Instalação prévia dos equipamentos loudness 

 

Com a regulamentação referente ao tratamento do som em sistemas de 

difusão em vigor e com a data a ser cumprida determinada, as emissoras de 

televisão tiveram se adequar aos novos requisitos.  

A primeira medida foi instalar processadores de áudio com algoritmos 

baseados na normalização de loudness. 

A RBS TV foi uma das primeiras emissoras de televisão que se adequou a 

lei. A equipe de engenharia da RBS TV realizou pesquisas de mercado para 

escolher equipamentos que seguem a nova normalização. Os equipamentos da 

empresa TC Electronics (Figuras 8 e 9) foram os escolhidos. 

A equipe de engenharia executou as instalações necessárias para configurá-

los e para proceder aos testes de operação e processamento de sinais. Essa 

primeira instalação não enviava o sinal para os equipamentos de transmissão, estes 

serviam apenas para monitoramento dos testes. 

 

FIGURA 8 – TC Electronic DB8, processador loudness. 

 

 

 
 

Fonte: Site da TC Electronic (2012). 
 
 

FIGURA 9 – TC Electronic LM2, medidor loudness. 

 

 

Fonte: Site da TC Electronic (2012). 
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Os dois processadores loudness DB8, foram instalados na Central Técnica 

(CTA), onde se encontram os equipamentos principais da emissora. Instalando os 

equipamentos nessa sala, tornou-se possível monitorar a saída do equipamento a 

ser testado inserindo qualquer material de vídeo e áudio disponível na emissora para 

fazer os testes. 

A maior parte dos sinais de vídeo e áudio da emissora passa por patchbays 

(Figura 10), uma régua de conexão para cabos coaxiais, para serem manobrados 

quando necessários. O DB8 foi instalado na CTA, com os seus cabeamentos de 

entrada e saída passando pelas patchbays, assim poderiam ser inseridos quaisquer 

sinais na sua entrada, e manobrar o sinal de saída para qualquer lugar.  

 

FIGURA 10 – Patchbays HD. 

 

Fonte: Site da Patchbays (2014). 

 
 

Após a instalação do DB8, foi conectado um sinal de vídeo e áudio da 

programação na sua entrada.  

 Para monitorar o sinal de saída do processador este foi conectado com a 

CTA. A CTA contém um monitor de vídeo HD, uma monitoração de áudio 5.1 em um 

forma de onda (Waveform) para monitoração do sinal de vídeo e áudio. Estas 

instalações e conexões forneceram o cenário necessário para configurar os 

processadores de áudio e realizar testes visando identificar a configuração ideal 

para processando do sinal de áudio conforme os padrões loudness exigidos pela 

ANATEL. 

Além do monitoramento via os equipamentos instalados na CTA, o próprio 

processador possui um software para monitoração, que gera um mapeamento do 

sinal processado, chamado de Radar (Figura 11), e um log com os valores do nível 

do sinal.  
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FIGURA 11 – TC Icon (Radar). 

 

Fonte: Site da TC Electronic (2012). 

 

3.4 Configuração do Processador Loudness DB8 

 

Com a instalação prévia do processador finalizada, o próximo passo foi 

acompanhar a configuração do equipamento. O processador DB8, possui quatro 

processadores de áudio, cada processador consegue analisar ou processar 8 canais 

de áudio. Através da configuração de cada processador são definidas as suas 

entradas e saídas, o tipo de processamento a ser realizado e a forma como 

considerar os canais de áudio fornecidos na entrada do processador. 

Na entrada do equipamento DB8, chega um cabo SDI (Serial Digital 

Interface) Embedded, que trafega um sinal contendo tanto o vídeo HD como o áudio 

digital juntos. O DB8 separa o áudio para ser processado. Uma vez separado o sinal 

de áudio, é possível analisar os 16 canais de áudios contidos no sinal. Segue abaixo 

os 16 canais de áudio que são transmitidos pela RBS: 

 

Canal 1 – Áudio estéreo canal L (lado esquerdo); 

Canal 2 – Áudio estéreo canal R (lado direito); 

Canal 3 – Áudio 5.1 SAP L (lado esquerdo frente); 
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Canal 4 – Áudio 5.1 SAP R (lado direito frente); 

Canal 5 – Áudio 5.1 SAP C (central); 

Canal 6 – Áudio 5.1 SAP LFE (subwoofer, graves); 

Canal 7 – Áudio 5.1 SAP Ls (lado esquerdo atrás); 

Canal 8 – Áudio 5.1 SAP Rs (lado direito atrás); 

Canal 9 – Áudio estéreo canal L (lado esquerdo); 

Canal 10 – Áudio estéreo canal R (lado direito); 

Canal 11 – Áudio 5.1 Português L (lado esquerdo frente); 

Canal 12 – Áudio 5.1 Português R (lado direito frente); 

Canal 13 – Áudio 5.1 Português C (central); 

Canal 14 – Áudio 5.1 Português LFE (subwoofer, graves); 

Canal 15 – Áudio 5.1 Português Ls (lado esquerdo atrás); 

Canal 16 – Áudio 5.1 Português Rs (lado direito atrás); 

 

Os processadores do DB8 são chamados de E1, E2, E3 e E4. No menu 

FRAME, Figura 12, é possível fazer o mapeamento das entradas dos 

processadores.  

 

FIGURA 12 – Menu Frame, roteamento de canais. 

 

Fonte: Site da TC Electronic (2012). 
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No caso da RBS, os 4 processadores foram configurados da seguinte forma: 

 

E1 – Processador de canais downmix (canais estéreos voz e ambiente 

mixados) – Os canais de áudio downmix, são os canais estéreos L e R, que são 

transmitidos com áudio mixado contendo voz e som ambientes. 

E2 – Processador de canais de áudio 5.1 SAP – Os canais de áudio 5.1 são 

transmitidos de forma diferente do downmix. O áudio é distribuído para cinco caixas 

de som em diferentes posições, contendo som de ambientes e efeitos em 

determinados canais e voz em outros. Os canais 5.1 SAP, são referentes ao áudio 

original do conteúdo transmitido. Ex: Filme, áudio original Inglês.  

E3 – Analisador de áudio Radar – O processador E3 é destinado para 

analisar o áudio processado pelo E1, contendo o aplicativo Radar, para demonstrar 

as informações ao decorrer do tempo. 

E4 – Processador de canais de áudio 5.1 Português – Os canais de áudio 

5.1 português, possuem a mesma distribuição de áudio do 5.1 SAP, mas, contendo 

áudio traduzido. 

 Cada processador de áudio trata um sinal diferenciado, portanto os ajustes 

dos seus parâmetros também são diferenciados conforme comentado abaixo: 

 

3.5 Instalação do equipamento após a configuração 

 

Após realizados os testes de configuração e uma vez definidos os 

parâmetros adequados para o processamento do sinal segundo a regulamentação 

da ANATEL, procedeu-se a instalação do DB8 de forma definitiva. Isto é o DB8 foi 

inserido entre a switch master e os transmissores, passando assim a processar o 

sinal de áudio enviado aos transmissores, como pode ser visualizado na Figura 13. 

A instalação foi realizada prevendo um caminho de redundância para a 

passagem do sinal principal. Este caminho foi necessário para garantir que, caso 

acontecesse algum defeito no processador de áudio ou até mesmo algum erro na 

configuração do mesmo, o sinal principal pudesse contornar o processador e ser 

restabelecido rapidamente. 

Para garantir o caminho de redundância instalou-se uma matriz de 

chaveamento de áudio e vídeo entre a mesa máster e o encoder. A matriz possui16 
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entradas e 2 saídas, como demonstra a Figura 13. Esta matriz tem como sinais de 

entrada, o sinal principal processado e o sinal principal não processado.  

FIGURA 13 – Diagrama de blocos da instalação do equipamento. 
 

 
 

Fonte: Diagrama desenvolvido pelo autor (2014). 

 

3.6 Análise de dados registrados 

 

Como foi citado nos itens anteriores, um dos processadores do equipamento 

DB8 foi configurado para monitorar o áudio estéreo da programação. Com isso, 

temos o registro de logs do processamento dos canais L e R estéreo, os quais a 

regulamentação da ANATEL obriga que sejam processados. 

Para podermos comparar o áudio processado com o áudio não processado, 

foi instalado um equipamento de monitoração de loudness da TC Electronic 

chamado LM2. Este equipamento faz a medição dos canais estéreos L e R.  

O LM2 também registra um log com o valor do Loudness a cada segundo, que é 

salvo em um arquivo no formato txt, como podemos ver na Figura 14. 

 

FIGURA 14 – Imagem do Log do equipamento LM2 

 

 Fonte: PrintScreen do log do equipamento LM2 (2014). 

 

Através dos dados registrados pelo LM2 é possível observar o 

comportamento segundo o Loudness do sinal de áudio sem processamento do DB8. 
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Identificando os momentos em que a programação está fora do valor estipulado pela 

regulamentação da ANATEL, no caso os -23 LUFS ± 1. Nos dados mostrados na 

Figura 14 constata-se que apenas os dois últimos estariam adequados a 

regulamentação da ANATEL. 

 

3.6.1 Verificação do sinal processado 

 

A primeira meta deste trabalho era fazer com que o sinal transmitido tivesse 

seu áudio processado e passasse a atender os valores exigidos pela 

regulamentação da ANATEL. Analisando os dados registrados pelo LM6, notamos 

que o processador estava conseguindo manter o valor do Programme Loudness em 

uma média de -23 LUFS, atendendo as exigências da regulamentação.  

Para fazer a análise dos dados, deixamos os equipamentos LM2 e LM6, 

registrando o sinal da programação da RBS TV por uma semana.  

Durante a programação local, o sinal registrado no LM2 fica em sua maior 

parte do tempo fora dos -23 LUFS   1, já o sinal registrado pelo LM6, tenta 

recuperar essa média, deixando sua maior parte do tempo em - 23 LUFS. Como o 

áudio da programação tem seus momentos altos e seus momentos baixos, não teria 

como o processador deixar todos os pontos em -23 LUFS. No item a seguir, 

veremos alguns gráficos que foram gerados a partir dos registros dos equipamentos 

LM2 e LM6, registrando o áudio da programação local e nacional.  

 

3.6.2 Comparação entre o sinal processado e o sinal sem processamento 

 

Para comparar o sinal de áudio processado, com o sinal sem 

processamento, os equipamentos DB8 e LM2 monitoraram a transmissão dos 

programas listados na tabela 2.  
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TABELA 2 – Tabela de horários de programação 

Programa Horário Inicial Horário Final 

Bom Dia Santa Catarina 06h30min 07h30min 

Bom dia Brasil 07h30min 08h30min 

Mais Você 08h30min 10h00min 

Bem Estar 10h00min 10h50min 

Encontro com Fátima 10h50min 12h00min 

Jornal do Almoço 12h00min 12h45min 

Globo Esporte 12h45min 13h20min 

Jornal Hoje 13h20min 14h00min 

Vídeo Show 14h00min 14h30min 

Sessão da Tarde 14h30min 16h00min 

 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor (2014). 

 

Com base nos arquivos de log gerados pelos dois equipamentos foram 

construídos gráficos dos valores loudness dos sinais de áudio versus o tempo. 

Como os equipamentos registram dados a cada segundo, foi necessário fazer uma 

amostragem dos dados, pois não foi possível gerar gráficos com todos os valores 

registrados. Decidimos então, separar um bloco de um jornal local, um intervalo 

comercial local, um bloco de jornal nacional e um intervalo comercial nacional.  

A Figura 15 mostra o gráfico referente ao áudio do primeiro bloco do 

telejornal produzido na RBS TV, chamado Bom Dia Santa Catarina do dia 8 de abril 

de 2014. O bloco do telejornal que foi monitorado possui aproximadamente 9 

minutos de produção. A linha azul tracejada representa os dados do LM2 e a linha 

rosa contínua representa dados do LM6. 
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FIGURA 15 – Comparação do áudio do primeiro bloco do Bom dia Santa Catarina do 

dia 8 de abril de 2014. 

 

Fonte: Gráfico desenvolvido pelo autor (2014).  

 
O bloco do telejornal apresenta algumas oscilações no nível do áudio, pois 

em alguns momentos só os apresentadores ou repórteres estão falando, em outros 

momentos trilhas sonoras estão sendo tocadas ou matérias produzidas estão sendo 

transmitidas. 

Observando os dados do áudio sem processamento, nota-se que o mesmo 

está acima do nível exigido pela ANATEL, que é -23 LUFS. A média de intensidade 

desse áudio no intervalo monitorado foi -20,63 LUFS. Já os dados do áudio 

processado, o valor do Programme Loudness foi de -22,51 LUFS. 

O gráfico da Figura 16 corresponde ao áudio do primeiro intervalo comercial. 

Este intervalo comercial possui 2 minutos de duração. Dentro desses 2 minutos, 

foram transmitidos 5 comerciais de diferentes clientes. Os três primeiros comerciais 

possuíam 30 segundos e os outros dois 15 segundos. 
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FIGURA 16 – Áudio do primeiro intervalo comercial do telejornal Bom Dia Santa Catarina. Em 
azul o sinal não processado e em rosa o sinal processado 

 

Fonte: Gráfico desenvolvido pelo autor (2014). 

 
Todos os comerciais exibidos neste intervalo, foram produzidos por 

produtoras contratadas pelos próprios clientes que compraram o horário da RBS. 

Alguns desses comerciais possuem uma dinâmica e uma intensidade de áudio maior 

do que a dos outros. 

TABELA 3: Tabela de comerciais locais 

Comercial Duração [segundos] Inicio [mm:ss] Fim [mm:ss] 

1 30 39:50 40:29 

2 30 40:30 40:59 

3 30 41:00 41:29 

4 15 41:30 41:44 

5 15 41:45 42:59 

 

Fonte: Tabela produzida pelo autor (2014). 

A média do Programme Loudness do sinal sem processamento ficou em -

23,04 LUFS, neste caso já estaria dentro do valor exigido. Já o valor da intensidade 
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média do áudio processado ficou em -23,2 LUFS, mantendo o vaor do áudio dentro 

dos exigidos pela lei. 

O terceiro gráfico, Figura 17, registra os valores dos sinais do programa Bom 

Dia Brasil ao vivo, produzido pela emissora Globo, e que a RBS recebe o sinal por 

receptores de satélite. 

 

FIGURA 17 – Sinais de programação produzida pela Emissora Globo 

 

Fonte: Gráfico desenvolvido pelo autor (2014). 

  

A TV Globo também faz o processamento do áudio baseado em loudness, 

ou seja, todos os programas produzidos para ser exibido em nível nacional, já 

recebem um processamento. 

Como os processadores loudness DB8, estão instalados após a mesa 

máster (equipamento que define o que será transmitido), os sinais recebidos por 

receptores de satélite e escolhidos para serem transmitidos, passam por mais um 

processamento loudness. 

No gráfico da Figura 17 temos a demonstração dos dados registrados. A 

diferença desse gráfico para os gráficos anteriores é que o sinal registrado pelo LM2 

já recebeu um processamento loudness realizado pela Emissora Globo e os dados 

registrados pelo LM6, corresponde a um sinal de áudio que passa por dois 

processadores loudness, um processado na Emissora Globo e outra na RBS TV. 
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Com o primeiro processamento realizado pela Globo, a intensidade média 

do áudio ficou em -24,13 LUFS. Já com o segundo processamento de áudio, 

realizado na RBS TV, a média passou para -23,73 LUFS, ou seja, o processador da 

RBS TV garantiu que o valor ficasse dentro do esperado. 

Por fim apresentamos o quarto gráfico, Figura 18 que corresponde ao 

registro de dados de um intervalo comercial transmitido nacionalmente. 

 

FIGURA 18 – Áudio de um intervalo comercial transmitido nacionalmente  

 

Fonte: Gráfico desenvolvido pelo autor (2014). 

  

O gráfico da Figura 18 demonstra que o processador loudness instalado na 

RBS precisou atuar para manter o áudio dentro do valor exigido. 

A média da intensidade do áudio não processado registada durante o 

intervalo comercial foi de -23,28 LUFS, já a média da intensidade do áudio 

processado pelo loudness foi de -23.84 LUFS.  

Observando as Figuras 15 a 18, que comparam o áudio processado por 

loudness com o áudio não processado, podemos concluir que o processador 
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loudness DB8 está conseguindo manter o áudio nos valores estipulados pela 

ANATEL, e que o áudio não processado ficaria fora da média. 

 

3.6.3 Comparação entre o sinal processado utilizando o loudness e o sinal 

processado por detecção de pico 

 

Como última comparação, foi realizado à análise dos sinais de áudio 

processados segundo o loudness e sinais controlados por detecção de valor de pico 

na transmissão analógica. A RBS TV utiliza o processador ORBAM, Figura 19 para 

tratar os sinais por detecção de pico, níveis elétricos.  

 

FIGURA 19 – Imagem do processador ORBAM 

 

Fonte: Foto registrada pelo autor (2014). 

  

O ORBAM continua sendo utilizado na transmissão do sinal analógico da 

RBS, só que ele está instalado após o processamento loudness (Figura 20). Está 

sendo feito o processamento loudness exigido pela regulamentação da ANATEL e 

um segundo processamento no sinal analógico utilizando ORBAM. 

 

FIGURA 20 – Imagem Instalação processadores atualmente 

 

 

Fonte: Diagrama desenvolvido pelo autor (2014). 
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Para fazer a comparação entre o sinal tratado pelo processador DB8 e um 

sinal tratado apenas pelo ORBAM, foi necessário implementar uma nova instalação 

para viabilizar o monitoramento da saída do processador ORBAM no LM2. A Figura 

21 demonstra a instalação: 

 

FIGURA 21 – Imagem instalação ORBAM para a monitoração 

 

Fonte: Diagrama desenvolvido pelo autor (2014). 

 

A instalação foi pensada de forma que o monitoramento não prejudicasse o 

sinal que estava sendo transmitido. Para analisar o sinal só com o processamento 

ORBAM, foi necessário retirar o processamento loudness da transmissão. Através 

de uma manobra de patchs no rack de equipamentos foi possível monitorar a 

programação da sessão da tarde do dia 22 de abril, com o áudio sendo tratado 

apenas pela detecção de pico.  

Com a manobra o LM6 ficou registrando os dados do DB8 e o LM2 

registrando os dados do ORBAM, após o encerramento do programa, os patchs 

foram retirados e o sinal transmitido voltou a ser processado pelo DB8. 

Lembrando que os dois equipamentos que registram os dados, no caso, 

sinal registrado pelo equipamento LM2 e também o sinal registrado pelo 

equipamento LM6, possuem uma monitoração baseada em loudness.   

Com os logs do LM2 e LM6 em mãos, foram gerados os gráficos das Figuras 

22 e 23. 
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FIGURA 22 – Sinal de áudio de um bloco da Jornal do Almoço do dia 18 de agosto de 2014. 

 

Fonte: Gráfico desenvolvido pelo autor (2014). 

  

No gráfico podemos notar que os dois gráficos estão variando bastante o 

nível do áudio, pois trata-se de um programa ao vivo em que os dois processadores 

estão trabalhando para deixar o áudio dentro de suas configurações.  

Observando os dois sinais, podemos notar que o sinal processador pelo 

equipamento loudness tenta manter seus valores em -23 LUFS. A média do 

Programme Loudness neste caso, ficou em -22,72 LUFS. 

Já o sinal pelo ORBAN está bem fora do valor -23 LUFS, chegando a variar 

5 LUFS para mais e para menos do valor exigido por lei. Calculando a média do 

valor registrado pelo ORBAN, chegamos no valor -21,71 LUFS, confirmando o que o 

foi comentado anteriormente, em que o ORBAN estaria com o valor fora do 

recomendado. 

Na Figura 23 temos a representação gráfica dos níveis de áudio de um 

intervalo comercial dentro do programa Jornal do Almoço.  
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FIGURA 23 – Sinal de áudio de um intervalo comercial do jornal do almoço do dia 18 de agosto 
de 2014 

 

 
Fonte: Gráfico desenvolvido pelo autor (2014). 

  
Neste gráfico temos a mesma situação do gráfico anterior, onde o 

processador DB8 está tentando manter o nível do áudio em -23 LUFS, já o ORBAN 

está apenas garantido a presença do áudio, dando intensidade no sinal. 

Como trata-se de um intervalo comercial, onde os clientes que estão 

pagando pela exibição do seu produto querem o máximo da atenção dos 

telespectadores, o áudio dos comercias são produzidos de uma maneira que não 

ultrapasse o valor de saturação, mas que a sensação auditiva do material seja 

intensa para as pessoas.  

Podemos notar o nível dessa sensação auditiva no gráfico acima. A linha 

azul tracejada, está com o nível muito mais alto do que o nível de referência, o valor 

da média ficou em – 21,44 LUFS, se o áudio for transmitido só com o processador 

ORBAN, os telespectadores irão sentir uma grande variação de volume do áudio 

quando trocar um comercial para outro, ou até mesmo quando encerrar o intervalo 

comercial e voltar exibição do programa da RBS TV. 

Já a linha rosa contínua, está mantendo seu nível próximo aos -23 LUFS, 

sua média de Programme Loudness ficou registada eim -22,84 LUFS, mantendo o 

valor exigido e padronizando o nível do áudio da programação da RBS TV.



42 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo o estudo sobre uma 

nova normalização de áudio chamada loudness, que é baseada em uma medida 

subjetiva. O mesmo foi desenvolvido devido a oportunidade de comparar o sinal 

processado em níveis elétricos, com este novo tratamento do áudio. 

A emissora de televisão RBS TV, teve a necessidade de instalar novos 

processadores de áudio, devido a mudanças na legislação em relação ao 

processamento do áudio. 

No início deste trabalho, a transmissão da programação da RBS TV, tinha 

grandes oscilações na sua modulação do áudio. A transmissão digital, não passava 

por nenhum tipo de processamento de áudio, já a transmissão analógica passava 

por um tratamento de áudio baseado em níveis elétricos, que não garantia a 

oscilação do volume em relação a sensação auditiva. 

Com a nova instalação de processadores de áudio, tanto o áudio da 

transmissão digital, quanto o áudio da transmissão analógica passaram a ser 

processados pelo novo método normatizado. 

Com base neste trabalho, podemos concluir que os processadores loudness 

estão atuando de forma correta, e garantindo uma menor oscilação do áudio em 

relação a sensação auditiva dos telespectadores. 

Para o tratamento de áudio ser completo, a emissora não pode apenas 

depender dos processadores loudness instalados após a mesa master, mesmo 

sabendo que já está dentro dos valores exigidos por lei, todo produto precisa passar 

por um processamento loudness desde a sua criação. Já na captação de áudio das 

matérias de telejornalismo, precisam ser utilizados medidores baseados em 

loudness. As ilhas de edição da emissora também, as ilhas precisam ser equipadas 

com medidores loudness, e os programas de edição precisam ser atualizados para 

trabalharem com a nova metodologia.  

Como indicação para trabalhos futuros, sugiro acompanhar a mudança que 

as emissoras terão de passar, estudando como é o áudio apenas com o 

processador loudness entre a mesa máster e os transmissores e como se será o 

áudio com o processamento desde a sua captação até ser transmitido. Outro 

trabalho possível é a implementação de um analisador e normalizador loudness 
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utilizando técnicas de tratamentos de sinais e circuitos FPGA (Field Progmmable 

Gate Array). 
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ANEXO A – Lei 10.222/2001 

 

 

Fonte: Site da JusBrasil (2002). 

 

 

 

 

 


