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ORIENTAÇÕES SOBRE CAPTAÇÕES E TRANSMISSÕES REMOTAS  

 

Este documento tem como objetivo orientar parceiros para a captação e 
transmissão on-line de conteúdo televisivo com qualidade Broadcast. 

Importante observar algumas dicas fundamentais para a melhor qualidade de 
entrega do material: 

 Escolher um local iluminado, e se for dentro de casa, que não tenha 
janelas, espelhos ou vidros como fundo no ambiente de gravação. 
Luminárias caseiras (de led ou convencionais) podem ajudar a melhor 
iluminar o participante da cena. Sempre prefira as câmeras de celular 
ou tablets, que tem qualidade superior as câmeras internas dos 
computadores e laptops. 

 Se possível colocar a câmera na altura dos olhos do participante, 
evitando assim que o olhar fique para baixo ou para o alto 
comprometendo a estética da imagem. Pilhas de livros, caixas mesmo 
um tripé podem ajudar a encontrar a melhor altura para a imagem. 

 Utilizar o celular ou tablet sempre na posição 16x9 (na horizontal), que 
permite que a imagem tenha o mesmo formato das que assistimos na 
nossa televisão. 

 Certifique-se que não haverá interrupção durante a entrevista ou 
captação por pessoas ou animais que estão no mesmo ambiente. Se for 
possível, utilize um ambiente sozinho nunca se posicionando à frente 
de uma porta, para evitar que algo indesejável apareça no vídeo. 

 Checar sempre a bateria e iniciar a gravação/transmissão com a bateria 
carregada e de preferência com o carregador conectado. 

 Feche todos os aplicativos de seu celular ou notebook antes de iniciar a 
transmissão, para não consumir banda de internet e evitar que 
notificações atrapalhem a transmissão. 

 Procure reduzir ao máximo o barulho externo, fechando janelas e 
certificando que não há TVs e rádios ligados no ambiente. Dê 
preferência a ambientes mobiliados (com tapetes, móveis, cortinas) 
para melhorar a acústica. Nas transmissões se possível utilize fone com 
microfone para melhorar a qualidade da captação direta e seu retorno 
mais inteligível. 
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 Dê preferência às roupas monocromáticas (sem listas e xadrez) e que 
consiga contrastar com o fundo que será utilizado, evitando sempre a 
cor branca.  

 Se posicionar a uma distância superior à 1,5 metros da parede de fundo 
e a 50 cm da câmera do celular ou computador. 

 Olhar sempre para a câmera do celular ou notebook, e não para o 
retorno do vídeo. Assim terá a sensação de estar olhando para o 
telespectador. 

 Procure se posicionar com sua imagem no centro da tela, sempre da 
cintura para cima. Evite parede lisas utilizando sempre objetos como 
cortinas, móveis, quadros, estantes para compor o fundo. 

 
 Não enviar o material gravado por Whatsapp. Usar de preferência 

programas de transmissão que mantenham o formato original de 
gravação, com a melhor qualidade possível. Recomendamos 
wetransfer, google drive ou dropbox. Se possível enviar o material 
original direto do aparelho que foi gravado. 
 

 Em caso de projetos para a TV Cultura, sejam ao vivo ou gravados, o 
departamento técnico da TV irá fornecer as instruções necessárias para 
assegurar a qualidade de transmissão. 
 

 Para a transmissão ao vivo remotas (lives) temos alguns cenários 

possíveis: 

1 - Usando celular com conexão em 4G 
2 - Usando celular com conexão em Wi-fi  
3 - Usando computador com Wi-fi 
4 - Usando computador com cabo de rede 

Sempre que possível, utilize o wi-fi quando fizer uso do celular 
mantendo o dispositivo próximo ao roteador e priorizar a conexão com 
cabo de rede quando utilizar o notebook. Teste sua conexão com a 
rede de internet antes de iniciar a transmissão através do site 
www.fast.com O recomendado é que sua conexão de internet possua 
uma velocidade, mínima, de 10Mbps.  

 

http://www.fast.com/
http://www.fast.com/
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 A internet do local via cabo de rede ou wifi, sempre é mais estável que 

a rede 4G e para certificar, é feito um teste desta velocidade de 

conexão. Basta  digitar www.fast.com no browser, que o processo de 

medição se inicia e ao final (muito rápido) é mostrado o resultado. 

Muitas vezes, o roteador do Wi-fi (transmissor que fica dentro da casa) 
é instalado em apenas um cômodo, como a sala por exemplo. Assim, os 
cômodos mais distantes recebem sinais mais fracos, o que pode 
prejudicar a conexão.  
O ideal é utilizar o Wi-fi próximo ao roteador para garantir esta 
conexão.  

 


