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1. INÍCIO 

Nesse manual iremos aprender como utilizar as funcionalidades básicas do sistema 

TRICASTER/SWITCHER presente no núcleo NCA-SM, modelo D40 da Newtek. O mesmo tem 4 inputs 

de câmera, e conexão Netlink para espelhamento de computadores. E também é capaz de fazer 

transmissões ao vivo em Live Stream. Comporta o uso de dois graphics e o uso de um DDR. 

 

1.1. PÁGINA INICIAL 

Na página inicial fazemos as configurações primárias do sistema, e configuramos o 

arquivo a ser criado. Se a atividade é uma continuidade de uma anterior, podemos apenas 

selecionar a atividade anterior na lista lateral, como na imagem abaixo: 

 

FIGURA 1 – Tela inicial do programa. 

Seguindo a imagem acima podemos ver a tela inicial e os ícones presentes nela. A lista lateral é 

de trabalhos anteriores, como dito antes, caso seja a continuidade de um trabalho já iniciado, e 

possível acessar o mesmo pela lista. Agora estudaremos mais a fundo o que são cada um desses 

itens. 

 

1.2. SHUTDOWN 

“Shutdown” é um termo em inglês utilizado para desligar o equipamento. A linguagem do 

TRICASTER é totalmente em inglês, e o ícone “SHUTDOWN” apresenta mais funcionalidades do que 

apenas a de desligar, veremos melhor essas funcionalidades no decorrer do treinamento. 
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FIGURA 2 – Ícone de Shutdown. 

 

1.3. OPEN 

O “Open” é ícone que utilizamos para abrir arquivos já começados. Uma vez clicando nele temos 

a abertura da lista lateral com os arquivos anteriores e suas qualidades de gravação. Ao 

selecionarmos um trabalho já iniciado, somos direcionados para uma nova tela, para então 

prosseguirmos com a gravação. 

 

FIGURA 3 – Ícone de Open e Lista de Arquivos Salvos. 

 

1.4. NEW+ 
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O “New+” é onde configuramos um arquivo novo. Nele pré-definimos os valores de qualidade, local 

de salvamento e outras configurações. Utilizamos ele quando iniciamos um novo trabalho, 

totalmente do zero. 

 

FIGURA 4 – Ícone de New+. 

Ao clicarmos nessa opção ele nos direciona para a tela onde iremos fazer as configurações de 

um novo projeto, e definiremos os padrões do trabalho. 

 

1.5. CONFIGURANDO UM NOVO PROJETO 

Uma vez clicando no ícone temos uma nova tela, nessa tabela lateram configuramos o novo 

arquivo, que será utilizado para o trabalho. 

 

FIGURA 5 – Tela do New+. 
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Nessa tabela lateral, primeiramente definimos o nome do projeto, ou gravação. Podemos colocar 

também o nome do grupo que está fazendo o projeto, para facilitar a procura posteriormente. 

Em seguida selecionamos o volume (local de armazenamento) que iremos colocar o arquivo 

criado, no caso do TRICASTER do NCA – SM sempre salvamos na UNIDADE (D:) 

Em sequência definimos a configuração do formato de gravação, o formato padrão aqui para o 

Núcleo é NTSC. 

E por último definimos a qualidade de resolução de imagem. Também já temos um padrão pré-

defino para os trabalhos da faculdade que é 1080i. Após fazermos a última definição iniciamos 

em Start Session. 

 

2. START LIVE PRODUCTION 

Neste tópico iremos abranger pontos como a visão das câmeras e funcionalidades do 

equipamento. Iniciamos na tela antes de entramos nos controles de câmera. 

 

FIGURA 6 – Star Live Production 

Nessa tela ignoramos o ícone verde “Manage” pois suas funcionalidades já estão integradas ao 

uso direto na gravação. Ao configurarmos o equipamento, ele nos direciona para essa imagem e 

após isso clicamos em “Star Live Production”. 

 

2.1. VISÃO GERAL DAS CAMERAS 

Agora nos encontramos na tela de controle e operação das câmeras. É aqui que gerimos todo o 

sistema, e funcionalidades do sistema, assim como também, controlar as câmeras e as 

transições de frames. Não somente isso, mas também controlamos o uso do Chroma Key e dos 

Geradores de Caracteres. 
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FIGURA 7 – Tela de Gerenciamento. 

Na imagem acima podemos observar as diferentes telas que operamos. Veremos mais 

detalhadamente o que é cada uma dessas telas e como elas funcionam. 

 

FIGURA 8 – Câmeras. 

Nas imagens acima temos sinalizado as câmeras que o TRICASTER utiliza, o equipamento 

comporta quatro câmeras. No estúdio de televisão do núcleo temos três câmeras que estão 

diretamente ligadas ao TRICASTER. Como podemos ver elas estão em fundo verde devido ao 

Chroma Key. A que está em coloração azul, significa que a câmera está desligada ou sem nenhuma 

conexão. 
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FIGURA 9 – Netlink. 

Na imagem acima, temos sinalizado os NETLINK´s, que são as conexões para fazermos uma 

conexão link com alguém. Essa atividade é feita através da conexão de um computador ao 

TRICASTER. O computador trará essa conexão externa, e a tela do notebook será espelhada nesse 

quadro separado. 

 

FIGURA 10 – Ddr e Gfx. 

Na imagem temos os campos para adição do GFX e do DDR. Abordaremos suas utilidades mais a 

frente nessa apostila. Lembrando que esta versão de TRICASTER possui apenas um DDR e dois 

GFX. 
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FIGURA 11 – Preview e Program. 

As duas telas laterais estão presente o PREVIEW, onde temos uma pré-visualização de alguma 

das três câmeras. No PREVIEW é possível analisarmos a imagem já com o DDR e GFX, sendo 

exatamente a pré-visualização antes da gravação. PROGRAM identificado em vermelho é a 

imagem que de fato será gravada no arquivo do filme, analisamos primeiramente o PREVIEW e 

mandamos o mesmo para PROGRAM para que ele seja gravado, ou seja, tudo que aparecer nele 

será gravado no arquivo final. 

Abaixo dessas duas telas, temos o botão RECORD, o mesmo ao ser apertado inicia a gravação do 

programa. Ao lado dele temos o botão STREAM, o mesmo direciona a gravação para uma rede 

social, para termos uma transmissão ao vivo. 

O ideal é que seja trabalhado utilizando-se os dois sistemas junto, o PREVIEW e o PROGRAM. Nesse 

caso, sempre confirmando a gravação antes de colocá-la em exibição no PROGRAM. 

 

2.2. MENUS E TECLAS 

Os botões RECORD e STREAM estão localizados abaixo das imagens de PREVIEW e PROGRAM como 

mostrado na imagem abaixo. Importante lembrarmos que não será feita nenhuma gravação caso 

o botão Record não seja acionado. 

 

 

IMPORTANTE: Toda vez que paramos uma gravação por qualquer motivo, e apertamos RECORD 

novamente é gerado um novo arquivo de vídeo na pasta. Ou seja, não temos PAUSE durante as 

gravações no TRICASTER. 
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FIGURA 12 – Record e Stream. 

A seguir identificaremos as teclas de operação, onde contém os itens de manipulação visual do 

equipamento. Em outras palavras são as teclas e menus por onde controlamos a gravação. Abaixo 

podemos ver onde fica o controle de câmeras, aqui podemos selecionar uma câmera que irá para 

o PREVIEW e para o PROGRAM, também é onde setamos o DDR e o GFX. E onde configuramos os 

input´s. Calma! Falaremos mais para frente o que é cada um deles. 

 

FIGURA 13 – Atalhos de Controle. 

Temos também a parte de controle de transições onde controlamos o tempo de transição de 

câmeras, e de efeitos. Não somente isso, mas também escolhemos qual efeito iremos adicionar 

a devida transação de câmera. 
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FIGURA 14 – Controle de Efeito e Transição. 

E por fim temos a parte final da tela inicial de operações, podemos dizer que é semelhante a um 

banco de imagens, onde upamos os fundos, GC´s, imagens e vídeos que usaremos no meio da 

gravação. Estes são itens específicos dos GFX´s e dos DDR´s. 

 

FIGURA 15 – Banco de Imagens e Vídeos 

Agora que conhecemos cada item da imagem principal, podemos avançar na explicação. 

 

2.3. TECLADO DO TRICASTER 

Aqui podemos ter uma visualização melhor de como é o teclado do TRICASTER, o mesmo é uma 

cópia física do que temos na tela de operação, tendo os mesmo botões, isso é feito para melhor 

operarmos o sistema sem a necessidade de muito uso do mouse do computador. 
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FIGURA 16 – Teclado do Tricaster. 

Devemos sempre lembrar que o é verde vai para PREVIEW e vermelho vai para PROGRAM. Isso é 

de grande importância para operarmos pelo teclado. Lembramos também que o mesmo é 

didático, e vem explanado no mesmo que linha de botões se refere a qual parte. 

 

3. FUNCIONALIDADES 

Nesse capitulo iremos aprender a funcionalidade de cada item apresentado no tópico anterior. 

Apresentaremos como utiliza-los nas gravações e como eles funcionam, tal como sua definição. 

Os itens listados abaixo servem para controle e implemento das gravações, são itens de 

transição, corte e efeito. 

 

3.1. NETLINK 

O NETLINK é uma comunicação com o computador externo feita através de cabo, podendo anexar 

o link do PC na gravação de vídeo. Podemos mostrar a área de trabalho, como uma entrevista via 

Skype. As possibilidades são diversas. 

 

3.2. DDR 

O uso do DDR é anexado ao uso de uma imagem em .gif ou vídeo. Também serve para imagens 

estáticas, porém pouco usual. É no DDR que upamos o vídeo que será exibido em algum programa, 

após a fala do apresentador, rodamos o vídeo no PROGRAM e ele ficará salvo na gravação. Tudo 
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que não for estático deve ficar no DDR. Como citado anteriormente, quando não usávamos gif´s 

ou vídeos, podemos utilizar o DDR para uma imagem estática. O uso comum do DDR é para 

colocarmos fundos onde o apresentador irá aparecer. Esse fundo será colocado sobre o Chroma 

Key. 

 

FIGURA 17 – Banco de Imagens do DDR. 

 

3.3. GERADOR DE CARACTERE 

O Gerador de Caractere ou GC é anexado ao GFX e é onde aparece o nome do aluno durante a 

gravação. O mesmo é trazido pelo aluno no tamanho recomendado, e anexado ao Input A. O GC é 

utilizado em gravações é onde aparece o nome do apresentador e o que ele é, ou do entrevistado, 

sendo aquela tarja que aparece com a informação. Para fazermos as alterações nos GC´s pre 

criados pelo TRICASTER, onde o mesmo contém um banco com próprios, basta no BANCO DE 

IMAGENS procurarmos o GC que está sendo usado, ao localiza-lo, vemos que tem uma engrenagem 

de opções. Ao clicarmos nela vemos que aparece a opção de formatação do texto. Ao clicar no 

texto é aberto uma janela de digitação, ou seja, o aluno pode trazer um GC feito em casa, com 

suas próprias características, ou utilizar um que vem no TRICASTER mesmo, neste caso fica a 

critério do aluno. Lembro que GC´s criados pelos alunos devem respeitar os tamanhos pré-

definidos 
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FIGURA 18 – Gerador de Caractere no Preview. 

Agora vejamos como fica no presente no banco de dados e como fazemos sua alteração: 

 

FIGURA 19 – Banco de Imagens com GC. 

Lembrando que para alterarmos o texto do GC, precisamos clicar na engrenagem ao lado inferior 

da imagem e então será a aberta a ABA DE FORMATAÇÃO. Assim ao clicarmos no texto que 

queremos alterar, uma nova aba aparece para modificarmos o texto. 
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FIGURA 20 – Aba de Formatação. 

 

3.4. GRAPHICS X (GFX) 

O GRAPHIC´s são os fundos da gravação, ou seja, a imagem que irá substituir o fundo verde do 

Chroma Key. Uma vez adicionado as imagens no banco de imagens nos setamos elas nos inputs e 

podemos fazer as transições de imagens. Quanto mais GRAPHIC´s tivermos, mais possibilidades 

de fundos podemos ter. Na imagem abaixo podemos observar que o fundo que vai para a gravação 

já está com o GFX adicionado. 

 

FIGURA 21 – Fundo do Chroma Key. 
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3.5. INPUTS 

Os inputs são as configurações de ordem de aparição. Imaginem três planos de posição. Sendo 

eles A, AB e B. A vem antes do AB, e do B, e assim sucessivamente. Entendam também que AB é 

um plano fixo que sempre será a imagem da câmera. Então tudo que você colocar no Input A 

ficara amostra na frente da imagem da câmera. Tudo que você colocar no Input B ficará no plano 

ao fundo da imagem da câmera. Normalmente utilizamos o GC para Input A e o GFX para Input B 

sendo o fundo do Chroma Key. 

 

FIGURA 22 – Input´s. 

 

3.6. RECORTE 

O recorte é uma das ferramentas mais importante do TRICASTER é nela onde retiramos o fundo 

Chroma Key e colocamos o fundo GFX. A seguir iremos ver como fazer essa técnica. 

 

FIGURA 23 – Aba de Configuração de Recorte. 
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Na barra de identificação de cada câmera existe o símbolo de uma engrenagem, esse símbolo ao 

ser clicado abrirá uma aba de ferramentas, e configurações, ao clicarmos na segunda aba temos 

a imagem acima. Para procedermos com o recorte, clicamos na caneta da aba COLOR, e sem 

soltar o botão arrastamos o ícone da caneta até o fundo do Chroma Key presente na câmera, ao 

soltarmos o botão automaticamente o Chroma Key irá ficar escuro. Em sequência podemos 

adicionar o Input de fundo, e o GFX atuara mudando o fundo. Para adicionarmos o fundo, primeiro 

clicamos na câmera, e depois na imagem que queremos, isso nas abas de INPUTS. Em TOLERANCE 

e SMOOTHNESS fazemos a calibração da coloração das bordas, em RESET resetamos para padrão 

todas as alterações. 

 

FIGURA 24 – Fundo Recortado. 

 

3.7. CORTE SECO 

O CORTE SECO é feito através do uso do botão TAKE, ele automaticamente troca V1 e V2. Onde 

estão setado as câmeras. Fazendo a inversão dos mesmos, sem efeito de transição. Por Exemplo, 

imaginemos que no V1 eu coloquei uma pessoa apresentando com o fundo de uma cidade. E no V2 

está o vídeo de um documentário. V1 está em PROGRAM, ao terminar a apresentação do vídeo, 

podemos apertar TAKE, fazendo isso V2 que estava com o vídeo e em PREVIEW será trocado com 

V1 e irá para o PROGRAM. Porém essa transição é feita de uma única vez sem efeito de transição. 
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FIGURA 24 – Botão Take. 

 

3.8. EFEITO DE TRANSIÇÃO 

O EFEITO DE TRANSIÇÃO é a maneira correta de fazermos a transição entre duas câmeras. 

Utilizamos o botão AUTO que fará uma transição automática utilizando um tempo determinado 

por ele mesmo. 

 

FIGURA 25 – Botão Auto. 

Ou podemos usar o teclado do TRICASTER e a alavanca de transição. Nela controlamos 

manualmente o tempo de transição. Assim como podemos escolher o tipo de transição. 
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FIGURA 26 – Alavanca. 

Abaixo podemos ver alguns exemplos de trasições: 

 

FIGURA 27 – Tipos de Transição. 

Lembrando que toda transição é feita do PREVIEW para o PROGRAM. Então preste atenção na 

câmera que está setado no PREVIEW. 
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3.9. AUDIO MIXER 

O AÚDIO MIXER é uma ferramenta que devemos apenas liga-la antes da gravação, para 

habilitarmos o áudio do estúdio para a gravação. 

 

FIGURA 28 – Audio Mixer. 

Onde temos o “1” e o “Mic” devem ser habilitados para aparecerem na gravação. Assim como 

qualquer outra utilização. 

 

4. DEFINIÇÕES DE QUALIDADE 

Nesse capitulo apenas iremos entender um pouco das qualidades de resolução. Lembrando que o 

padrão da gravação da Faculdade é em 1080i que é diferente de 1080p sendo o .i uma versão um 

pouco mais inferior. 

4K 3860 X 2160 

FULL HD 1920 X 1080 

HD 1280 X 720 

 

5. RETORNANDO AO WINDOWS 

Após utilizarmos em determinados momentos precisamos da gravação para uso externo, e 

edição. Para isso precisamos retornar a área de trabalho e pegar os arquivos. Para fazermos 

isso, nós fechamos o TRICASTER e retornamos para a tela inicial de ícones. Lá apertamos 

SHUTDOWN e irá aparecer aba com três opções, selecionamos ADMINATRATOR MODE. E após isso 

EXIT TO WINDOWS. Até retornarmos para a área de trabalho do Windows. 
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FIGURA 29 – Administrator Mode. 

E abaixo a ultima etapa antes da área de trabalho do Windows: 

 

FIGURA 30 – Exit to Windows. 

Devemos tomar alguns cuidados antes de iniciarmos nossas gravações. Devemos primeiro irmos 

direto para área de trabalho e criarmos uma pasta com os arquivos que pretendemos colocar 

no vídeo, isso facilita o upload para o TRICASTER. Sempre devemos lembrar de salvar na Unidade 

(D:), na pasta do curso que está executando. 

AVISO: Não nos responsabilizamos por arquivos salvos fora da pasta especifica, ou fora da pasta da 

matéria. Arquivos fora de suas pastas serão deletados, e ao final de casa semestre, o sistema é feito 

backup, e o TRICASTER tem seus arquivos excluídos. 


