
Governo anuncia sistema de rádio digital até fevereiro

Ministro Hélio Costa reúne radiodifusores para demonstrar a transmissão
experimental em ondas curtas desde a Guiana Francesa e relatar o início
dos testes em São Paulo e Belo Horizonte

Brasília – Até meados de fevereiro de 2010, o governo federal quer
anunciar o sistema de rádio digital a ser adotado no Brasil. Foi o que
revelou o ministro das Comunicações, Hélio Costa, em reunião com sete
empresários e dirigentes de associações de radiodifusão, em encontro na
sede do Ministério das Comunicações.

“O rádio foi o primeiro veículo de comunicação de massa e será o último a
entrar na era digital. A digitalização permitirá um novo modelo de negócio
e uma nova revolução no rádio”, afirmou o ministro. Segundo Hélio Costa, é
chegada a hora de definir um padrão de rádio digital para o Brasil. “A
decisão será tomada pelo governo ouvindo os radiodifusores”, disse.

De acordo com o ministro, o rádio digital permitirá ao governo, realizar
transmissão em ondas curtas com qualidade de som acima da média, o que
representará um avanço na política pública de comunicação. Será possível
fazer mais transmissões para atingir lugares distantes da Amazônia, cujas
comunidades hoje são servidas apenas pela Rádio Nacional da Amazônia, da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Hélio Costa apontou que a digitalização do rádio vai agregar outros
serviços ao cidadão, que terá acesso à transmissão de dados, fotos,
gravações e até mesmo a impressão de dados. O aparelho de rádio será
transformado em uma estação multimídia. “Será uma revolução para o
cidadão”, disse.

O ministro das Comunicações esteve reunido com representantes do setor de
radiodifusão no início da tarde desta segunda-feira, 28 de dezembro. Junto
com técnicos da Secretaria de Comunicação Eletrônica, ele fez uma
explanação do estágio dos testes e avaliações dos padrões de rádio
digital, tanto do sistema americano IBOC (In-Band-On-Chanel) quanto o
europeu DRM (Digital Radio Mondiale).

Os empresários e dirigentes de entidades ouviram as transmissões em ondas
curtas feitas pela Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC),
desde a Guiana Francesa, distante 2,8 mil quilômetros de Brasília. A
qualidade do áudio e a possibilidade de transmissão de dados
simultaneamente impressionou os participantes da reunião.

De acordo com o ministro das Comunicações, nas próximas semanas deverão
ser realizados novos testes com transmissões digitais da Rádio Cultura e
da CBN de São Paulo, além de emissoras de Belo Horizonte. O objetivo é
verificar o funcionamento da recepção e transmissão do DRM em ondas médias
e FM.

Estavam presentes na reunião o presidente da Associação Brasileira de
Rádio e Televisão (Abert), Daniel Pimentel; o presidente da (Associação
Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), Alexandre Gadred, o
vice-presidente da Agert, Hilmar Kannenberg, e o presidente da Associação
das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo (AESP), Edilberto de
Paula Ribeiro. Os empresários José Inácio Pizzani e Marco Aurélio Jajour
também participaram da reunião, bem como o engenheiro da EBC, Emerson
Weirich.

O engenheiro eletrônico Flávio Ferreira Lima, que coordena o grupo de
estudos do governo federal para avaliação do sistema RRM, relatou os
avanços e as avaliações dos testes que vêm sendo realizados. Ele
demonstrou, em caráter experimental, como seria a recepção em um aparelho
de rádio digital com acesso a tecnologia DRM.



Atualmente, além de Ferreira Lima, trabalham na realização de testes de
rádio digital os professores Rodolfo Sabóia, do Instituto Nacional de
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro); Ronaldo de
Andrade Martins, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);
Cássio Gonçalves do Rego, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
Luiz da Silva Mello, do Centro de Estudos em Telecomunicações da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; e José Maria Matias,
da Universidade Bilbao de Espanha.
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