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1. Título 

GTMDA - Grupo de Trabalho de Mídias Digitais e Arte 

2. Coordenador 

Coordenador: Tatiana Aires Tavares 

Professora do Depto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba  

Vice-coordenadora do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) 

Contatos: tatiana@lavid.ufpb.br  (83) 3216 7093 Opção 3 

Coordenador Adjunto: Guido Lemos de Souza Filho 

Professor do Depto de Informática da Universidade Federal da Paraíba  

Coordenador do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) 

Contatos: guido@lavid.ufpb.br  (83) 3216 7093 Opção 3 

 

3. Resumo 

Hoje em dia passamos por uma transformação na área das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) caracterizada pela universalização das formas de 
conectividade (redes de computadores, celulares, TV) e popularização dos dispositivos 
midiáticos. Novas possibilidades emergem das “super” redes de computadores, as 
quais lidam com grande volume de dados e poder de transmissão. Por exemplo, 
iniciativas como Internet 2 e o Projeto Giga que abrem novos cenários para atuação 
das TICs. Um desses cenários é alvo do GT ora proposto, onde exploramos a 
convergência entre Arte e Tecnologia através de uma infraestrutura de software, 
hardware e serviços que conecte em tempo real pessoas e mídias digitais com 
propósito de colaborar em manifestações artístico e culturais distribuídas. 

4. Parcerias 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

Profa Dra Ivani Lúcia Oliveira de Santana 

Grupo de Pesquisa em Poética Tecnológica na Dança UFBA 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/1331182190350647 

Papéis no GTMDA:  

 Especificação dos requisitos da infra-estrutura 

 Elaboração e execução do protótipo (projeto artístico) 
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UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Prof Dr Luiz Marcos Garcia Gonçalves 

Laboratório Natalnet DCA/UFPB 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/1562357566810393 

Papéis no GTMDA:  

 Especificação dos requisitos da infra-estrutura 

 Desenvolvimento de comportamentos do agente robótico 

 

CEFET-PB – Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba 

Prof. Dr. Denio Mariz Timoteo de Sousa 

http://lattes.cnpq.br/0353331129592565 

Papéis no GTMDA:  

 Especificação dos requisitos da infra-estrutura 

 Análise de desempenho da rede 

 

UERN – Universidade Estadual da Rio Grande do Norte 

Prof Dr. Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui 

http://lattes.cnpq.br/8670475877813913 

Papéis no GTMDA:  

 Especificação dos requisitos da infra-estrutura 

 Desenvolvimento da estratégia de comunicação/sincronização dos agentes 
envolvidos 

 

5. Duração do projeto 

12 meses 

 

6. Sumário executivo 

O GTMDA tem como foco principal oferecer formas mais avançadas para Interação 
Humano-Computador, as quais permitam o entrelaçamento de agentes humanos e 
sintéticos em espaços midiáticos compartilhados e distribuídos, em tempo real, através 
de redes de computadores de alta velocidade e com grande volume de informação. 
Essa convergência de Arte e Tecnologia é uma área que emerge da tensão criada 
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pela confluência entre a Arte e as novas mídias digitais, investigando como acontece 
essa nova forma de pensar e fazer Arte com suporte tecnológico [01,02,03]. 

Historicamente a primeira transmissão de vídeo com o padrão HDTV, em tempo real e 
via rede IP de alta velocidade, aconteceu em 2001, em Denver, Estados Unidos. A 
experiência foi uma realização do consórcio Internet2 (I2), tendo chegado a uma taxa 
de transmissão de 1,5 Gbps. No Brasil, a RNP, utilizando enlaces configurados sob 
tecnologia óptica, elevou a capacidade de comunicação entre os nós do backbone 
para até 10 gigabits por segundo, o que significa cerca de 40.000 vezes mais rapidez 
em comparação a uma conexão doméstica de 256 Kbps. Com a nova rede, a RNP 
equiparou-se às principais redes avançadas do mundo, como Géant2 (Europa), 
CaNet*3 (Canadá) e Internet2 (EUA). Na ocasião do lançamento do novo backbone 
nacional foi feita uma transmissão com taxa de 2,5 Gbps entre os pontos conectados 
para a apresentação do espetáculo de dança telemática “Versus” [04]. 

Nessa ocasião o Laboratório LAVID (Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital) da 
UFPB foi responsável pelo provimento da infraestrutura de comunicação necessária a 
realização do experimento. Todo o aparato tecnológico foi preparado manualmente e 
voltado exclusivamente à realização do “Versus”. Através das imagens projetadas, o 
grupo que estava em Salvador (ponto 1) interagia em tempo presente com um grupo 
de dançarinos em Brasília (ponto 2). Ao mesmo tempo, a música era criada e operada 
em João Pessoa. O resultado dessas relações pôde ser visualizado em tempo-real 
pelos usuários da rede e presencialmente pelo público do evento em Brasília. 

Através dessa experiência podemos observar a necessidade de um processo 
sistêmico para o provimento da infraestrutura tecnológica que forneça o arcabouço 
ferramental imprescindível para apoiar a realização desse tipo de manifestação 
artístico cultural. A infraestrutura deve ser montada de maneira tal que todos os 
elementos (pontos de aquisição/exibição, pessoas, máquinas, etc) estejam em 
completa sinergia, tendo cada elemento um papel importante no contexto do evento e 
o conjunto dos mesmos levando a finalização da obra. 

É importante ressaltar esse tipo de experiência necessita de requisitos críticos em 
relação à qualidade das mídias manipuladas e aos baixos retardos necessários para 
sua execução, obtendo assim um resultado próximo do real. Pretendemos apoiar 
grupos que trabalham com música, teatro, dança e afins para que eles usem a 
infraestrutura a ser desenvolvida para composição de sketchs, concertos musicais, 
apresentações artísticas de forma transparente e natural, fazendo com que o GTMDA 
tenha impacto socioeconômico que justifique o seu custo final. 

Além disso, temos outros interesses na sistematização nessa infraestrutura. Do ponto 
de vista tecnológico é importante ter ferramentas para monitoria e medição de dados 
que possibilitem o estudo do impacto desse tipo de experiência nas redes de alta 
velocidade. Dessa forma, é possível estudar estratégias e políticas mais eficientes 
para garantir qualidade ao atendimento do serviço provido pela rede, especialmente, 
em tempo real e com mídias de alta definição (e conseqüentemente grande volume de 
dados). Outra intenção é possibilitar a integração da infraestrutura com outras redes, 
como redes de sensores, via ferramentas como o software Isadora que captura 
informações MIDI provenientes dos sensores acoplados no corpo dos dançarinos e já 
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é utilizado pelo grupo de Salvador. Do ponto de vista artístico, a sistematização pode 
colaborar para o projeto de novos experimentos de forma mais simples e disponível, 
como também na troca de experiências através do desenvolvimento de um repositório 
distribuído de imagens, vídeos, fotos, texto analítico e descritivo dos experimentos 
realizados. 

A infraestrutura proposta consiste em utilizar resultados obtidos pela equipe do 
LAVID/UFPB nas Fases I e II do GTVD [05,06] e do GTTV [07,08] e GigaVR [09] para 
implementação de um arcabouço de software e hardware especialmente projetado 
para apoiar a realização de eventos midiáticos distribuídos e em tempo-real.  

Durante estes projetos foi desenvolvida uma infraestrutura de software com 
capacidade para distribuir vídeo digital de alta qualidade ao vivo (serviço de 
distribuição desenvolvido na Fase II do GTVD), sob demanda (serviço de recuperação 
desenvolvido na Fase I do GTVD) e vídeo de baixa qualidade em um sistema de 
videoconferência H.323 (serviço conversacional desenvolvido no projeto Infravida). 
Nos serviços de transmissão ao vivo e sob demanda desenvolvidos, não havia a 
preocupação de dar suporte a aplicações envolvendo troca de informações entre 
usuários (serviço conversacional). No sistema de videoconferência desenvolvido não 
era objetivo dar suporte a transmissão de alta qualidade do áudio e vídeo gerado pelos 
interlocutores. Assim, no projeto ora proposto, pretendemos integrar os resultados 
anteriores aproveitando os componentes desenvolvidos para dar suporte a 
transmissão de vídeo de alta qualidade, com os desenvolvidos para dar suporte a 
comunicação em tempo real entre grupos de usuários. A estratégia a ser adotada será 
a implementação de MCUs (Multipoint Control Units) com capacidade para manipular 
áudio e vídeo de alta qualidade e operar com retardos muito baixos de forma 
cooperativa e distribuída. 

A Figura 01 mostra uma visão esquemática da infraestrutura proposta constituída dos 
seguintes elementos principais: 

• Camada de aquisição de mídias em alta definição: nessa camada encontram-
se os recursos utilizados para capturar dados multimídia do experimento, tais 
como: câmeras HD, dispositivos de captura de áudio, agentes humanos 
(equipados ou não com sensores corporais) e agentes robóticos. 

• Camada de decodificação e compressão: os dados adquiridos são 
decodificados e comprimidos através de placas e softwares especializados. 

• Camada de transmissão: os dados são transmitidos pela rede (GIGA) para os 
demais pontos de captura envolvidos no experimento. 

• Camada de Gerência/Distribuição: nessa camada os dados são recebidos, 
analisados, armazenados e distribuídos para outros pontos (de exibição ou 
aquisição) envolvidos no experimento. A camada de gerência também possui 
três módulos especiais utilizados para promover serviços adicionais ao 
experimento. 

• Camada de exibição de mídias em alta definição: nessa camada encontram-se 
os recursos de exibição das mídias (projetores e caixas acústicas), como 
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também, agentes robóticos que podem ser utilizados para representar 
movimentos remotamente. 

• Camada de Integração com o Isadora: nessa camada os dados gerados por 
redes de sensores são tratados e armazenados. 

• Camada de Monitoramento e Medição: nessa camada são armazenados os 
dados de performance da rede oriundos da realização do experimento, são 
dados essenciais para avaliação de desempenho da rede. 

• Camada de exibição de mídias em diferentes formatos: essa camada utiliza o 
serviço de disponibilização de vídeo da RNP para oferecer o resultado final do 
experimento em formatos diferenciados adequados para usuários sem conexão 
com a rede GIGA. 

É importante salientar que um único experimento pode envolver múltiplas camadas de 
exibição e aquisição em alta definição. 

O desenvolvimento do projeto proposto exige a integração de núcleos distribuídos com 
diferentes expertises. Para nortear o desenvolvimento propomos uma divisão da 
equipe de trabalho nos seguintes papéis: 

1. Gerente técnico do projeto (assistente 2 – JPA) 

a. Perfil: profissional de TI com experiência em administração de redes e 
tráfego multimídia. 

b. Responsabilidades no projeto: arquitetura da infraestrutura, 
descrição/desenvolvimento de ferramentas, monitorar e controlar 
andamento do projeto, supervisionar aquisição e implantação dos 
recursos, elaboração de relatórios. 

2. Gerente de suporte e configuração (assistente 1 – JPA) 

a. Perfil: profissional de TI com experiência em suporte de redes e 
configuração de sistemas distribuídos. 

b. Responsabilidades no projeto: descrição/desenvolvimento de 
ferramentas, implantação dos recursos e serviços, atuação no módulo 
de integração com redes de sensores, treinamento de pessoal. 

3. Desenvolvedor de agente robótico (assistente 1 – NAT) 

a. Perfil: profissional de TI com experiência em robótica, controle e visão 
computacional e sistemas distribuídos. 

b. Responsabilidades no projeto: descrição/desenvolvimento de 
comportamentos para o agente robótico, atuação no módulo de 
integração com redes de sensores. 

4. Desenvolvedor (estagiário – JPA) 

a. Perfil: aluno de Graduação em Ciência da Computação ou área afim. 

b. Responsabilidades no projeto: desenvolvimento dos módulos de 
gerenciamento da infraestrutura, implantação e suporte do serviço. 
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5. Desenvolvedor (estagiário – JPA) 

a. Perfil: aluno de Graduação em Ciência da Computação ou área afim. 

b. Responsabilidades no projeto: desenvolvimento dos módulos de 
gerenciamento da infraestrutura, implantação e suporte do serviço. 

6. Desenvolvedor (estagiário – SSA) 

a. Perfil: aluno de Graduação. 

b. Responsabilidades no projeto: configuração e implantação da 
infraestrutura (especialmente aquisição), atuação no módulo de 
integração com o Isadora. 

 

Figura 01: Descrição esquemática da infraestrutura proposta. 
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Diferentes Formatos

Integração com 
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Monitoramento e 
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A.Humano Câmera HD Captura Áudio A.Robótico Projetor HD Caixa Acústica A.Robótico
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8. Ambiente para testes do protótipo 

O experimento piloto do GTMDA consiste em realizar uma apresentação 
artística/teatral em tempo real distribuída em dois ou mais lugares distintos e, 
envolvendo ou não agentes robóticos. Uma das etapas de desenvolvimento do 
presente projeto é justamente a especificação desses pilotos. Nossa meta é a 
realização de três pilotos (pelo menos dois já sistematizados). 

Para demonstrar o ambiente de testes para o experimento piloto vamos detalhar a 
infraestrutura utilizada no espetáculo “Versus”, onde artistas em João Pessoa e 
Salvador interagiram através de uma sessão de videoconferência em alta definição 
(HDTV), onde cada fluxo será projetado no palco em uma tela semitransparente e as 
câmeras ficarão atrás das platéias dos respectivos teatros para um close frontal de 
cada palco, porém com leves desvios para que as telas não sejam retransmitidas, 
como mostrado na Figura 2, assim os artistas poderão interagir entre si.  

 

 

     
Figura 2. Posicionamento da câmera. 

 
O palco é capturado por outra câmera de alta definição e transmitido para instituições 
ligadas ao backbone RNPng. O fluxo de áudio e vídeo capturado desta câmera pode 
ser também projetado no mesmo palco em outra tela. Alternativamente, vídeos de 
definição padrão (SDTV) e de baixa definição (LDTV) do palco serão produzidos e 
transmitidos via rede RNP ou Internet. 

Os músicos estarão em uma terceira localidade, por exemplo, Rio de Janeiro e o áudio 
capturado de seus instrumentos será multiplexado a um vídeo de definição padrão 
(SDTV) com a imagem dos músicos e com o mínimo de atraso. O fluxo de dados 
resultante é enviado para decodificadores nas duas localidades simultaneamente, que 
decodifica o áudio e o reproduz para as mesas de som dos respectivos palcos. 

Uma visão lógica geral de um cenário do piloto está representada na Figura 3. 
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Figura 3. Visão lógica da apresentação. 

Para se produzir um vídeo de alta definição é necessário o uso de câmeras de alta 
definição (Câmeras HDV ou AVCHD[1]), que já efetuam a compressão do vídeo 
internamente, o que reduz os gastos com equipamentos, uma vez que estas câmeras 
custam uma parcela do valor de um compressor de vídeo externo. Cada fluxo de alta 
definição gerado por uma câmera AVCHD é de aproximadamente 16 Mbps. 

Após a compressão realizada, o vídeo é empacotado em datagramas e enviado em 
uma rede de alta velocidade através de um software chamado streamer, para a 
máquina exibidora, que descomprime o vídeo usando algoritmos implementados em 
software, mais lentos, ou em hardware, mais eficientes, e o exibe em um projetor de 
alta definição (full HD), sendo necessários dois projetores um para cada palco. A 
Figura 4 mostra a arquitetura técnica do experimento piloto. 
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Figura 4. Visão técnica do experimento piloto. 

 
A Tabela 1 apresenta as estimativas das taxas médias (Mbps) necessárias para as 
transmissões, resoluções e razões de aspecto.   

 

Tabela 1. Descrição do Vídeo 

 
Como todos os links usaram o protocolo de transporte UDP (não orientado à conexão), 
algumas observações precisam ser destacadas: 

• Perda de Pacote 

• Atraso na transmissão 

• Protocolo CSMA-CD 

Uma rede ethernet comum possui uma taxa média de utilização máxima de 80% 
devido ao protocolo CSMA/CD usado. Nesse contexto, para conseguir transmissões 
satisfatórias dos fluxos de vídeo é necessário assegurar uma margem de segurança – 
em uma rede de 100 Mbps (por exemplo) só será utilizada uma taxa útil de 80 Mbps. A 

Resolução Razão de 
aspecto 

Taxa média de bits 
(estimativa Mbit/s) Formato Espacial (linhas e pixels/linha)

 

AVCHD 1920 x 1080i 16:9 16 
SDTV 720 x 480                  16:9 6 

LDTV 320 x 240 4:3 0,5 
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perda e o atraso são características importantes de qualquer transmissão UDP, 
portanto devem também ser considerados, principalmente nos pontos de maior trafego 
de pacotes e onde não a visualização e gerenciamento do backbone – onde a RNP 
não detém controle. Diminuir o número de saltos (hops) entre os locais de transmissão 
dos vídeos e o evento. 
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