
Uma nova TV 
ao seu alcance

RBS TV começa hoje a  
transmissão do sinal digital 
para Blumenau, oferecendo 

imagens de qualidade seis 
vezes superior à TV analógica 

e som melhor que o de CD. 
Conheça a tecnologia que 

muda o jeito de ver televisão
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Cinema em casa
A digitalização permitiu à TV dar o maior salto tecnológico desde a introdução da cor, há quatro décadas. A 
nitidez das imagens proporcionadas pela alta definição impressiona quem assiste pela primeira vez. Esqueça 
imagens com chuviscos e sons com ruídos. A qualidade da TV digital é de cinema, mas com o conforto de casa 

HDTV

Imagem
l Na alta definição, a qualidade da imagem é seis 

vezes superior à do padrão analógico. Isso significa um 
detalhamento muito mais preciso. A nitidez é tanta que as 
emissoras precisaram alterar cenários, figurinos e maquiagens 
para que defeitos, antes imperceptíveis, não sejam notados 
pelos telespectadores

Pixels
l A imagem é formada por pequenos pontos chamados 

pixels, que contêm, cada um, a informação sobre uma cor. 
Quanto maior o número de pixels, mais detalhadas são as 
características como cor, textura, tonalidade e profundidade de 
campo da imagem

ANALÓGICA

Formato 4:3
(mais quadrado)
720 x 480 pixels

4:3

Onde estão os pixels
Colunas

Linhas

1.080 linhas

1.920 colunas

l Na tela da TV, os pixels são alinhados em colunas e em linhas. Uma tela de alta 
definição normalmente tem uma resolução de 1.920 x 1.080. Isso significa que ela tem 
1.920 colunas de 1.080 linhas.

FRONTAL DIREITA

FRONTAL ESQUERDA

CAIXA CENTRAL

SUBWOOFER

LATERAL ESQUERDA

LATERAL DIREITA

Som
l No padrão mais baixo, o som 

da TV digital é comparável 
ao do CD. Em alta definição, 
poderá ser captado em 
surround, numa configuração 
5.1, comum nos home theaters. 
O recurso enriquecerá a 
experiência de assistir a filmes, 
shows e eventos esportivos. 
Será possível separar o som 
produzido por uma torcida da 
outra, por exemplo

Campo de visão
l A televisão analógica padrão tem um formato 4:3, ou 

seja, quatro unidades de largura por três de altura. A TV 
em alta definição (High Definition TV, a HDTV) trabalha 
no formato 16:9, mais parecida com a tela de cinema. 
Isso permite ver os cantos da imagem que normalmente 
desaparecem no 4:3 

Ajuste e cortes
l Para evitar que imagens originalmente geradas em formato 

4:3 fiquem distorcidas, o próprio televisor as ajustará para 
este tamanho. Por enquanto, nem todos os programas são 
gravados em HD, ou seja, no maior formato. Por isso, os 
programas gravados em qualidade Standard Definition na 
proporção 4:3 apresentam barras laterais pretas. É possível 
fazer adaptações, ampliando a tela 4:3 para 16:9, mas, 
neste caso, haverá distorção e perda de qualidade. No caso 
contrário, os cantos da tela serão cortados (ao lado) 

Analógico
200 mil pixels

A área de imagem que na 
TV analógica é ocupada por um 
pixel. Na digital, passa a 
ser dividida por 100 pixels

HDTV
2 milhões 
de pixels

Na tecnologia digital, imagens, sons e dados 
são digitalizados (transformados em bits). 
Os sinais também são transmitidos pelo 
ar, saindo de uma torre para a casa do 
telespectador em ondas UHF. Há necessidade 
de uma caixa decodificadora acoplada à TV
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Formato 16:9 (padrão do 
cinema, mais horizontal)
1.920 x 1.080 pixels

16:9

16:9

4:3
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TV digital sem mistérios
A nova tecnologia que está chegando à TV aberta em Blumenau é bem mais simples do
que parece. Confira nesta página as respostas para algumas perguntas mais frequentes

O que é preciso para ver a programação com sinal digital? 
l São necessários dois equipamentos básicos, além do televisor: um conversor e 

uma antena UHF. Boa parte dos televisores mais novos tem conversor integrado. 
O restante das TVs precisa de um conversor, que é um aparelho comprado 
separadamente. É necessário também uma antena UHF, que captará o sinal no ar e 
enviará para o conversor que estará conectado à TV por um cabo áudio e vídeo ou 
HDMI. Há vários modelos de antenas internas e externas 

No município de Blumenau, o canal do sinal digital 
da RBS TV será o 34. Ele é aberto e gratuito. 

Como encontrar o canal com 
sinal digital da RBS TV?
l Após feita a instalação da antena UHF 

e do conversor (caso não tenha um 
integrado no televisor), é preciso fazer 
a autoprogramação. A própria TV 
encontrará o canal digital da RBS 
TV, que é o 34. Alguns aparelhos, 
variando conforme a marca, captarão 
o sinal pelo canal 34.1 ou 34-1.

E se eu não aderir à nova tecnologia? 
l Por enquanto, não há problema. O sinal analógico – que não terá 

nenhuma mudança com a chegada da TV digital – continuará no ar 
até 2018. Depois disso, será desligado, e quem não tiver migrado 
para o sistema digital ficará sem televisão aberta

Com o televisor de tubo que tenho 
hoje, consigo captar o sinal digital? 

l Sim, desde que se 
tenha o conversor e 
a TV tenha entrada 
AV (áudio e vídeo), 
pode-se ver TV 
digital nos aparelhos 
de tubo. Embora a 
nitidez seja limitada 
pela resolução da 
tela, a imagem 
é limpa e sem 
chuviscos

A antena tipo espinha de 
peixe captará o canal 34? 
l Não. A antena tipo espinha de peixe capta apenas o sinal VHF. Por 

isso, é preciso usar uma antena UHF, que capta o sinal digital. No 
mercado, há antenas que captam os dois sinais: o VHF e o UHF

Antena parabólica recebe o sinal digital? 
l Não. O sistema inaugurado é de televisão aberta e não está relacionado 

com outros tipos de distribuição, como a TV captada por parabólicas

A TV por assinatura receberá 
o novo sinal da RBS TV? 
l Por enquanto, não. A transmissão via TV por assinatura segue 

da mesma forma como ocorria até então, com sinal analógico (no 
caso da Net, por exemplo). Não há previsão para que os pacotes 
de TV por assinatura tenham sinal digital da RBS TV

Todos os programas transmitidos 
por meio do sinal digital são em HDTV? 
l Não. Há uma fase de transição e aos poucos toda a programação 

da Globo e da RBS TV será transmitida em High Definition 
TeleVision (HDTV). Hoje, parte dela é gravada em alta definição e 
outra em Standard Definition, exibida no formato 4:3 

Qual a diferença entre as siglas SD, HD, HDTV, HD Ready e Full HD?

Full HD LED/LCD/New Plasma 16:9 Sim 1.920x1.080 2 milhões Alta definição 5.1

HD Ready LCD/Plasma 16:9 Não 1280x720 1 milhão Superior ao DVD Superior ao CD

Standard Plana 16:9 Não 720x480 400 mil Igual ao DVD Igual ao CD

Analógico Tubo 4:3 Não 720x480 200 mil Baixa definição Mono

Tipos de 
televisores
l Com a modernização dos 

aparelhos de televisão, 
é possível encontrar nas 
loajas vários modelos. 
Eles variam entre as TVs 
de alta definição e os 
modelos mais antigos, 
que ainda usam tubo e 
têm baixa qualidade em 
relação aos lançamentos 
mais recentes

	 	 	 Conversor	 	 	 Qualidade
Padrão	 Tela	 Formato	 integrado	 Resolução	 Pixels		 de	imagem	 Som

l SD:	significa Standard Definition, ou seja, 
uma qualidade de imagem semelhante à 
da TV analógica (640 pixels na horizontal 
e 480 linhas desses pixels na vertical)

l Alta	definição,	High	Definition	(HD)	
ou	High	Definition	TeleVision	(HDTV):	
são todos sinônimos e significam 
qualquer resolução maior que SD

l	HD	Ready: significa “pronto para HD”. 
Foram criados três padrões para aumentar 
a resolução, conhecidos como Extended 
Definition: 720×480, 720×576 e 1280×720

l Full	HD: é Alta Definição 
Completa. É a máxima 
resolução da TV digital e 
vale 1920×1080 ou 16:9
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Mobilidade
A tecnologia digital está fazendo pela televisão o que o celular fez telefone: 

levou o aparelho para todo lugar. A programação da TV digital agora 
também está no celular, no notebook e nas TVs que equipam carros

Outros municípios
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Como funciona

0

1

0
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Transmissão

ANALÓGICA DIGITAL

Imagens e sons 
são convertidos 
em sinais elétricos 
e transmitidos 
por ondas 
eletromagnéticas 
em VHF

Imagens e sons 
são digitalizados 
(convertidos em 
sequências de 0 e 1) 
e transmitidos por ondas 
eletromagnéticas em 
UHF

Recepção

O sinal é captado por antenas VHF e 
reconvertido em imagens e sons pelo 
próprio televisor

O sinal digital é captado por antenas 
UHF e enviado a um conversor, que 
transforma a sequência de 0 e 1 
novamente em imagens e sons

Canais

As emissoras ocupam os canais 2	a	13. 
A troca é feita por um seletor embutido 
na TV

As emissoras ocupam os canais 14	a	69. 
A troca é feita no conversor, que pode ser 
integrado ou não à TV

Notebook
l Com uma antena 

portátil e um dispositivo 
USB, pode-se assistir à TV 

digital no notebook. É preciso 
instalar na máquina um software que 

acompanha o produto. Antes, verifique 
se o dispositivo é compatível com o sistema 

operacional do notebook

Automóvel 
l É possível assistir TV 

digital no carro, desde 
que o veículo esteja 
dentro da área de 
cobertura do sinal e sem 
barreiras físicas, como 
morros, por exemplo. 
O mercado conta com 
TVs portáteis digitais e 
sintonizadores de TV 
digital próprios para 
automóveis

TV Portátil
l Funciona como uma TV normal, mas tem tamanho 

reduzido e dispõe de tecnologia para captar sinal digital 

Celular e 
tablets
l Parte dos modelos 

de celulares e tablets 
disponíveis no 
mercado já vem  
com receptor móvel 
de TV digital 

l Aparelhos Apple 
funcionam apenas 
usando o receptor de 
TV digital da marca

Verifique
Se após a instalação 
o sinal não funcionar, 
proceda da seguinte 
forma: 

l Cheque se 
as conexões e 
cabeamentos estão 
firmes

l Verifique se a antena 
está direcionada 
para a Ponta Aguda 
(região onde parte a 
transmissão do sinal) 
e se você está na 
área de cobertura 

l Veja se há algo 
que possa estar 
impedindo que o sinal 
chegue ao aparelho. 
Prédios muito 
próximos e morros 
podem prejudicar a 
transmissão do sinal

l Refaça a 
autoprogramação da 
TV, para que ela tente 
novamente encontrar 
o canal 34

l Fixe a antena 
conforme orientações 
do fabricante 

l Teste o conversor na 
loja onde comprou

l Peça ajuda para um 
antenista profissional  

l A RBS TV aguarda autorização dos órgãos competentes para que também possa 
transmitir sinal digital nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Brusque. Não há 
previsão de quando ocorrerá a liberação 

Cobertura
O sinal digital  
está disponível 
para as regiões  
de Blumenau  
que recebem 
direto o canal 3  
da RBS TV

Rio Itajaí-Açú

Transmissão 

Legenda


