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Resumo
O objetivo deste relatório é relatar as principais atividades exercidas pelo
graduando Pedro Henrique Fialho Santos durante o estágio supervisionado na
empresa Rede Globo, no período de 15 de fevereiro de 2016 até 26 de agosto
de 2016 na cidade de São Paulo.
Neste relatório são abordadas diversas atividades desempenhadas
dentro e fora da Rede Globo que contribuíram para o aprendizado do aluno e
permitiram que grande parte do conhecimento adquirido ao longo da graduação
fosse colocado em prática, de tal forma a permitir o desenvolvimento do aluno.
Além disto, o presente relatório relata os treinamentos que foram dados
aos Estagiários com temas de extrema importância para Radio Difusão, RF e
Telecomunicações.
A escolha da Rede Globo para o período de estágio se deve
principalmente pelo fato de ser uma empresa de Radio Difusão – área de
grande interesse ao aluno, sendo que esta é a segunda maior rede de televisão
comercial do mundo e a maior da América do Sul.
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1. Introdução
O Estágio supervisionado do Curso Superior em Engenharia de
Telecomunicações do INATEL foi realizado na empresa Rede Globo, em São
Paulo. Segundo a 99jobs, empresa terceirizada que realiza as primeiras etapas
do processo seletivo para a rede Globo, este contou com mais de 30 mil
candidatos de diversas áreas, sendo escolhido ao final do mesmo 5 pessoas
para estágio Superior da área de engenharia.
O aluno foi enquadrado para estagiar com a função de Engenheiro de
Projetos de Telecomunicações, exercendo também função de Engenheiro de
Suporte e Manutenção de RF.
As principais atividades realizadas pelo graduando foi na área de
Projetos, sendo responsável durante este período pela coordenação de 3
projetos, sendo que um deles já foi concluído com sucesso, e os outros 2 já
estão em estágio avançado.
O estágio proporcionou ao graduando colocar em prática teorias
adquiridas em um curso extracurricular de Fundamentos de Gerenciamento de
Projetos realizado pelo aluno no Inatel, e também matérias como “Organization
and Leadership”, “Behavior in Organizations” e “Project Management” cursadas
no período de Intercâmbio na Alemanha.
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2. Apresentação da Empresa Concedente
A Rede Globo é uma rede de televisão brasileira com sede na cidade
do Rio de Janeiro. É assistida por mais de 200 milhões de pessoas
diariamente, sejam elas no Brasil ou no exterior, por meio da TV Globo
Internacional[1]. A emissora é a segunda maior rede de televisão comercial do
mundo,
atrás
apenas
da
norte-americana American
Broadcasting
Company (ABC)[2] e uma das maiores produtoras de telenovelas. A emissora
alcança 98,56% do território brasileiro, cobrindo 5.490 municípios e cerca de
99,55% do total da população brasileira[1]. A empresa é parte do Grupo Globo,
um dos maiores conglomerados de mídia do planeta.
São, ao todo, 124 emissoras próprias ou afiliadas[3], além da
transmissão no exterior pela TV Globo Internacional e de serviço mediante
assinatura no país. O sinal da Globo também é disponibilizado na internet pelo
serviço de vídeo sob demanda Globo Play.

Figura 1 - Logotipo da Empresa

5

3. Descrição de Atividades
Este capítulo visa abordar as principais atividades exercidas pelo
graduando durante o período de Estágio. Ele foi segregado em quatro
partes, sendo elas o Programa de Formação de Estagiários de Tecnologia,
o Job Rotation e finalmente a descrição de algumas das tarefas e projetos
realizadas pelo graduando até o momento deste relatório.

3.1.

Programa de Formação de Estagiários de Tecnologia

Inicialmente, durante uma semana, o graduando passou por uma
integração com os estagiários aprovados no processo seletivo de todas as
áreas, tais como Jornalismo, Arte, Redes e Tecnologia.

Figura 2 - Estagiários TV Globo 2016

Após a semana de integração, cada estagiário foi destinado à sua área,
e durante duas semanas o grupo dos estagiários que o graduando se encontra
(Curso superior de Engenharia e Técnicos em Eletrônica) passaram por um
programa denominado “Programa de Formação de Estagiários de Tecnologia”,
onde tiveram cursos de diversas áreas relacionadas à tecnologia. Foram
apresentadas as áreas de atuação e a importância de cada uma delas para a
empresa, o que permitiu aos estagiários compreenderem como que as
diferentes áreas se comunicam, como se pode observar na Tabela 1.
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Os estagiários receberam apostilas de cada uma das áreas, e tiveram
aulas com gestores e profissionais extremamente capacitados de cada uma
delas. Estes cursos foram de grande valia para o graduando pois foi possível
aprender diversas coisas novas, e revisar disciplinas estudadas no Curso de
Engenharia de Telecomunicações, tais como projetos de cobertura,
modulações, enlaces de satélite, compressão e compactação.

Tabela 1- Programa de Formação de Estagiários de Tecnologia

Atividades
Boas Vindas
Sistema de TV – parte I
Sistema de TV – parte II
Vídeo & Câmera
Áudio
Sistema de Comunicação e RF
Telecom
Transmissão Analógica e Digital
Instrumentos de medição
Captação e Produção de Jornalismo
Redes de Computadores
Vídeos, Servidores e Ilhas de Edição NLE
Projetos e Instalações
Suporte e Manutenção
Bate papo e dicas sobre o estágio
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3.2.

Job Rotation

Após a apresentação das áreas e os cursos, os estagiários passaram
cinco semanas por um período do estágio denominado “Job Rotation”. Durante
este período eles passaram por diversas áreas da empresa que o seu gestor
pensava ser importante para a compreensão da empresa como um todo. As
áreas em que o graduando passou estão listadas na Tabela 2.

Tabela 2- Job Rotation

Área / Quantidade de Dias na mesma
Operações Externas
CTRS
Operações Estúdio (Estúdios mic/luz)- passar por Jornalismo/ Esporte/Entretenimento
Audio + Telecom
Operações Estúdio (CT)
G1 + Exibição
Paulista e IPL (operação)
Paulista (Suporte)
Suporte RF
Redes
Aplicações
Projetos
Suporte sistemas de TV
Elétrica
Encerramento do Rodizio (apresentação)

2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1

A seguir, uma pequena descrição ilustrativa das principais áreas do Job
Rotation que o graduando passou:

Operações Externas: Como qualquer empresa de Jornalismo, a TV
Globo está sempre realizando matérias na Rua para jornais. Estas matérias
podem aparecer ao vivo durante o jornal, ou serem gravadas e posteriormente
editadas para exibição em algum jornal. A TV Globo possui carros
denominados UMJ (Unidade Móvel de Jornalismo), que são equipados para a
filmagem e transmissão do sinal, podendo ser este por meio de Satélite ou um
Link de Microondas com alguma estação de recepção. Dentro do carro temos
operadores de vídeo e áudio para garantir a qualidade. O Repórter também
possui um ponto eletrônico para receber instruções do Diretor de TV, sabendo
assim a hora que o mesmo irá entrar ao vivo em um jornal, por exemplo.
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Figura 3 - Exterior de uma UMJ

Figura 4 - Interior de uma UMJ
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Além das UMJs a TV Globo visando cobrir eventuais factuais ou
protestos, possuem um equipamentos denominados “Mochilinks”. Estes
equipamentos, ao serem conectados em uma câmera compactam, codificam e
enviam este sinal utilizando redes móveis (3G/4G). Este sinal é então
canalizado, possibilitando que o Diretor de TV possa colocá-lo no ar. No
entanto, é possível notar uma queda na qualidade da imagem, tendo em vista
que não é possível alcançar altas taxas com este sistema pois a banda não é
dedicada. Este problema será resolvido com os novos Mochilinks que possuem
uma codificação mais eficiente, denominada H.265, onde é possível na mesma
banda ter um sinal com uma qualidade extremamente superior.

Figura 5 - Mochilink Live-U

CTRS: A CTRS (Central Técnica de Recepção de Sinais) é responsável
por ter todos os sinais canalizados, podendo então ser disponibilizados para o
Diretor de TV realizar os cortes no ar. A CTRS também é o ponto de recepção
de contribuições enviadas por outros pontos (RJ, Brasília, etc.) e de gravações
para serem inseridas no sistema e posteriormente editadas.

Figura 6 - CTRS
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Operações Estúdio: É incrível a quantidade de tecnologia envolvida nos
estúdios da TV Globo. Durante esta parte do rodízio foi enfatizado a
importância da iluminação para a filmagem, e de como garantir um áudio de
qualidade. Tivemos a oportunidade de trabalhar com jornalistas e
apresentadores e entender a microfonagem dos mesmos.

Figura 7 - Estúdio SPTV

Figura 8 - Estúdio Jornal Hoje
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Figura 9 - Estúdio Jô

Figura 10 - Estúdio Altas Horas
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Áudio + Telecom: Foi apresentada a importância de se ter um
tratamento acústico nos ambientes, de tal forma a evitar cancelamento de
fases e garantir que se está gravando o melhor áudio possível. Acompanhamos
o trabalho de operadores de áudio, e dos responsáveis pelo áudio das bandas
nos estúdios em programas ao vivo e gravados.

Figura 11 - Ilha de Áudio

A Telecom é o setor que cuida de toda a comunicação de dentro e fora a
emissora, de tal forma a possibilitar o diálogo de repórteres, entrevistados, e
operadores de áudio e vídeo diretamente com pessoas dentro da emissora.

Figura 12 - Telecom
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Operações Estúdio: Durante esta parte do rodízio o graduando passou
pela CT (Central Técnica), que é responsável por liberar o vídeo para ir ao ar.
Eles possuem equipamentos que permitem ao operador realizar diversas
operações, como a redução de altas frequências do vídeo, reduzindo assim
ruído e eliminando imperfeições da imagem (como as rugas, por exemplo). São
profissionais especialistas, que analisam e podem alterar a coloração de cada
uma das câmeras, deixando na tonalidade padrão da TV Globo.

Figura 13 - Central Técnica
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G1 + Exibição: O “G1 em um minuto” é uma espécie de mini jornal que
acontece durante diversos programas em rede nacional, com o intuito de
noticiar acontecimentos importantes do dia, de forma rápida e sucinta[4]. Por
ser sempre feito em São Paulo e acontecer durante programas ao vivo que
podem ser em São Paulo (como o Bem Estar) e no Rio (como o Encontro com
Fátima Bernardes), deve-se sempre garantir o mínimo de atraso entre os
sinais, possibilitando a conversa dos apresentadores com o(a) jornalista.

Figura 14 - G1 em 1 minuto

A Exibição é o local onde é criada uma lista de reprodução (playout) com
matérias gravadas, para que o diretor de TV utilize durante o jornal. Como
existem diversas notícias ao vivo, muitas das vezes matérias são removidas do
playout para o tempo do jornal estar sempre correto.

Figura 15 - Exibição
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Paulista: Avenida Paulista é o local onde fica o Transmissor de TV analógica
de São Paulo. A antena de transmissão fica localizada no Topo do prédio da
Gazeta, onde também se localiza a faculdade Cásper Líbero. No mesmo prédio
temos uma equipe responsável pelo sinal no ar que inseri os comerciais.

Figura 16 - Avenida Paulista

Figura 17 - Antena de Transmissão TV Analógica da TV Globo
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IPL: Na Alameda Santos, no 17º andar do edifício da Trianon Corporate
(comumente chamado de IPL), temos um dos principais transmissores de TV
Digital, que garante grande parte da cobertura de São Paulo.

Figura 18 - Prédio IPL (Alameda Santos)

Suporte RF: A área de RF da TV Globo é considerada uma das mais
importantes, pois é responsável por toda comunicação cabeada ou Wireless
dentro e fora da TV Globo. Nesta parte do rodízio entendemos como que é feito
todo o tráfego de sinal dentro e fora da emissora, os equipamentos
responsáveis por codificar e decodificar o sinal, quais as faixas de frequências,
as modulações, FECs, são utilizadas e o porquê.
Conhecemos o antenário da TV Globo com antenas parabólicas que
ficam apontadas para diversos satélites. Durante os dias que estivemos nessa
área realizamos alinhamento de antenas para outros satélites, ajustes finos de
Azimuth e Elevação e aprendemos o processo de entrada e saída dos sinais na
emissora.
Na área de Suporte, o graduando teve a oportunidade de conhecer mais
a fundo as câmeras e as tecnologias utilizadas para captação de imagem e
som.
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Figura 19 - Antenário TV Globo

Figura 20 - Ajustes de Câmera

Após o Job Rotation os grupos tiveram dois dias para elaborar uma
apresentação para os gestores junto com a apresentação de um feedback de
cada área. Os gestores avaliaram o conteúdo absorvido por cada grupo
realizando pergunta aos indivíduos que compunham o mesmo.
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3.3.

Tarefas e Projetos

1- Prospecção de um novo link de microondas (NEC iPasolink 400)
O Graduando em conjunto com o Técnico de Manutenção Eletrônica
Sênior Lucas Aguilar realizaram medições para prospecção de um novo link
de microondas entre os Estúdios Globo (localizado na Berrini) e o site de
transmissão de TV Analógico, denominado IPL (Localizado na Alameda
Santos) utilizando uma antena parabólica e um analisador de espectro.

Figura 21 - Prospecção RF Berrini

Figura 22 - Prospecção RF IPL
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2- Alteração de polarização de uma antena parabólica
Para a realização de um determinado Evento, foi necessário realizar a
alteração da polarização de uma antena parabólica localizada no Pico do
Jaraguá. A antena em questão é responsável por captação de um sinal de
satélite, que é posteriormente canalizado, podendo ser utilizado de diversas
maneiras pela TV Globo.

Figura 23 - Pico do Jaraguá

Figura 24 - Antenas Parabólicas
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3- Prospecção de RF no Autódromo F1 de Interlagos.
A F1 (Formula 1) é um evento de caráter mundial, que ocorre uma vez
por ano no Brasil. Todos os anos ocorrem imprevistos na área de RF por
conta da quantidade de emissoras e sistemas de comunicação no local.
Neste ano realizamos um trabalho de prospecção de RF, em que
esporadicamente vamos até o local e analisamos o espectro em diversas
faixas de frequência para verificar possíveis interferências.

Figura 25 - Autódromo F1 de Interlagos
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4- Ajustes no GloboCop (Modulação e Potência)
O GloboCop é o helicóptero que a Globo utiliza para realizar
imagens do ar. Ele é utilizado durante os jornais para mostrar o trânsito
e também factuais como incêndios, acidentes, entre outros. Como ele
não possui um sistema de modulação adaptativa, esporadicamente é
necessário alterar a modulação e o FEC para termos um sinal mais
robusto ao viajar distâncias maiores, ou uma taxa maior
(consequentemente melhor qualidade) para voos mais próximos.

Figura 26 - GloboCop
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5- Câmeras de Transito
A rede Globo possui uma rede com diversas câmeras de trânsito
que são utilizadas para monitorar as principais avenidas da cidade.
Essas câmeras são utilizadas durante os jornais, e servem também para
levantamento de alguns dados. O graduando realizou a instalação e
configuração do sistema de câmeras de trânsito no laboratório de RF
para facilitar a monitoração do sinal do mesmo, de tal forma a facilitar o
processo de monitoração e manutenção do sistema em caso de algum
problema.

Figura 27 - Software de Monitoração das Câmeras de Trânsito
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6- Projeto da Virada da Rede DTV (Digital Television).
Talvez o projeto mais complexo que o graduando teve que
planejar e executar foi a transição da Rede de TV Digital da rede antiga
da Engenharia para uma rede nova, mais estruturada gerenciada pelo
NOC (Network Operating Center). Foram ao todo 6 semanas de
planejamento e execução.
Para a transmissão de Televisão Digital em São Paulo, a Rede
Globo possui um transmissor principal e um reserva localizado na
Avenida Paulista. No entanto, devido a topologia e o tamanho do estado
de São Paulo, são necessários diversos retransmissores para cobrir
todas as áreas.
A rede SFN (Single Frequency Network) é composta pelo
transmissor da Avenida Paulista, um retransmissor no Pico do Jaraguá e
outro em Mauá. No entanto, para cobrir áreas de sombreamento existem
os denominados Gap Fillers, em diversas localidades: Itapevi, Itaquera,
Mairiporã e Ibiúna.
Basicamente a Rede DTV é uma rede para comunicação entre os
sites SFN, e cada site é composto de basicamente 3 elementos que
possuem endereço IP:
- O Controlador do Transmissor Titular;
- O Controlador do Transmissor Reserva;
-Uma Unidade Remota responsável por enviar e receber
mensagens SNMP (Simple Network Management Protocol) para os
equipamentos e enviar por rede fixa ou por rede móvel (3G / 4G), de tal
maneira que é possível ter um monitoramento remoto;
-Um Traffic Sim (Delay Profile) que é responsável por medir os
atrasos;
-Um GPS, para extração de sincronismo e cálculo de intervalo de
guarda, de tal maneira que múltiplos percursos não interfiram na
recepção do sinal.
Todos estes pontos possuem uma Monitoração Remota, e por
meio de um Software no IPL (Alameda Santos) é possível verificar a
Temperatura, a situação do Sensor de porta, Potência transmitida e
Refletida de cada Transmissor, etc.
Para a realização da migração desta rede, foi necessário visitar
cada um destes sites e levantar a topologia de rede (desenho feito em
Visio), além dos IPs dos equipamentos, o modelo do Switch atual, e o
tamanho dos cabos. Após este levantamento, junto com o NOC foram
levantados IPs válidos na rede nova da engenharia para todos os
equipamentos, e posteriormente foi feito a passagem de novos cabos e
a troca dos Switches que estavam obsoletos. Para compra de Cabos e
Switches foi necessário emissão de RCs (Requisição de Compra) e
aprovação do gestor da área.

24

Após as passagens dos cabos e o levantamento dos IPs, foi
necessário levantar o melhor horário para realizar a “virada” desta rede.
Como a rede DTV é crucial e não pode parar nenhum momento (por
conter transmissores que estão sempre com o sinal no ar), esta
migração – apesar de não ser necessário reinicialização para troca do IP
dos transmissores e do GPS - foi agendada para após o Jornal Hoje
(produto que é produzido em São Paulo e distribuído para o Brasil
Inteiro), às 15h00 – horário este da programação da tarde, e a audiência
é menor.
Foi necessária a mobilização de 2 pessoas para cada um dos
sites, para realizar a troca dos IPs, e o graduando ficou no IPL, na
Alameda Santos para validar cada um dos Sites, verificando a
comunicação com o Software que realiza a monitoração de cada um dos
sites.

6.1 Instalação Software de Monitoração.
A migração da Rede DTV possibilitou a instalação de novos
pontos de monitoração na Berrini e na Paulista. O graduando realizou a
instalação e configuração do Software nestas localidades, à fim de
agilizar a detecção e portanto a resolução de eventuais problemas.

Figura 28 - Sistema de Telemetria e Controle Remoto
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7- Apresentação da Rede Globo
A TV Globo participa todos os anos de um workshop na Cidade
Universitária da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo).
Este ano fui convidado a ajudar na exposição do estante, que também
tinha um ônibus equipado com um sistema interativo com um Quiz de
perguntas e respostas.

Figura 29 - Workshop na USP

8- Testes Wi-fi Mesh
Como citado anteriormente, a utilização dos “Mochilinks” são
muito comuns em manifestações, devido a sua portabilidade e facilidade
de uso. No entanto, por utilizar redes móveis (3G/4G) a taxa de Uplink
fica comprometida em locais com muitas pessoas na mesma área,
porque a rede não está prevista para capacidade para factuais como
manifestações.
Visando realizar a melhoria do Uplink, a TV Globo realizou um
estudo de viabilidade de implantação de uma rede Wi-fi denominada
Mesh (ou rede em malha). Ela é composta por APs (Access Point) e
vários nós/roteadores que estão conectados entre si, e se comportam
como uma única rede.
O estudo foi realizado na Avenida Paulista, local onde a maioria
das manifestações em São Paulo acontece, e eventualmente alcança
mais de 1 milhão de manifestantes.
26

A simulação foi realizada com 12 nós e um Gateway com
capacidade de 300Mbps. O sinal enviado pelos Mochilinks era captado
pelos nós, e chegava até o Gateway, que envia esse sinal para o
servidor do Mochilink, e posteriormente é aberto na CTRS e canalizado
para o Diretor de TV.
Foi constatada uma grande melhoria, visto que a rede é dedicada.

Figura 30 - Manifestações na Avenida Paulista

Figura 31 - Topologia Rede Mesh
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4. Cursos Internos
A Rede Globo possui cursos internos para os funcionários de cada área,
denominado de Academia de Tecnologia. Para a área de Tecnologia de
Transmissão e P&D, o treinamento é dividido em duas etapas:

Escola Fundamental: A escola fundamental é dividida em três módulos,
conforme pode ser observado na Figura 30.

Figura 32 - Escola Fundamental

“Áudio, Vídeo, Telecom e Fundamentos de Qualidade” – 16 horas
Conceitos básicos sobre sistemas de TV, desde a captação do
sinal de áudio e vídeo, detalhando as suas principais características, até
a sua exibição, compreendendo os principais formatos de modulação e
transmissão do sinal.
“Redes e Segurança” – 8 horas
Conceitos básicos sobre Redes e Segurança da Informação
“Arquitetura” – 8 horas
Conceitos básicos sobre Arquitetura Corporativa

Escola Específica: A escola específica da área de Projetos de
Telecomunicações possui os seguintes módulos:

Escola de Transmissão


Transmissão I (8 horas)
o

TV digital;

o

Processamento de Sinais;

o

Redes de Transporte;

o

Propagação de ondas Eletromagnéticas;
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o

Modulação de sistemas de TV;

o

Regulação de Serviços de Telecomunicações.

Transmissão II (32 horas)
o

Codificação (8 horas);

o

Redes de Transporte (8 horas);

o

TV Digital (8 horas);

o

Regularização; Operações de RF (8 horas).

Áudio e Sonoplastia


Módulo IA (21 horas)
o
o
o
o
o
o



Módulo 1B (16 horas)
o
o
o
o



Som, a física do som;
Princípios de acústica aplicados;
Percepção do Som;
Fundamentos de áudio – do analógico ao digital;
Microfones, Captação de Som e Monitoração;
Postura e etiqueta corporativa.

Fundamentos de áudio;
Sistema de áudio;
Sincronismo;
Medidores e avalição objetiva.

Módulo II (80 horas)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Processamento Digital de áudio;
Operação de Mixers Digitais e Controladoras;
Técnicas de Microfonação – Dramaturgia;
Técnicas de Microfonação – Música;
Captação e Edição de Efeitos Sonoros e Ambientes;
Sistemas de Pós-Produção;
Operações de Sistemas de Áudio de Pós-Produção e Pro Tools;
Edição de Som;
Mixagem;
Desenho de som avançado.
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5. Conclusão
O estágio na Rede Globo ainda está em andamento, mas o graduando
já pode perceber neste período a grande versatilidade que um Engenheiro de
Telecomunicações deve possuir no mercado.
O estágio proporcionou ao graduando colocar em prática grande parte
dos conhecimentos obtidos ao longo da graduação, e permitiu que ele
adquirisse uma melhor visão do mercado de trabalho.
A área de Telecomunicações é muito vasta, mas o graduando pode ter
adquirir uma boa visão do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD).
Diversas outras atividades foram realizadas neste período de estágio,
como por exemplo, a Participação de um Workshop da Riedel e também de um
Techday das Olimpíadas 2016, além de participação em congressos durante a
SET Expo e atividades que ainda estão em andamento no momento em que
este relatório foi escrito.
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