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MANUAL DE INSTRUÇÕES NO ESTÚDIO DE TV 

 

1. Início 

Neste manual mostraremos algumas instruções dos equipamentos localizados 

no estúdio de TV e a maneira correta de como liga-los. 

2. Equipamentos do estúdio de TV 

Ao lado direito está localizado o switcher, que é aonde fica TP (teleprompter), a 

mesa de som, os monitores de referência, o intercom, o tricaster e o painel de 

iluminação, como mostrado nas fotos a seguir: 

 

 

3. Teleprompter 

Por ordem de vista, vamos primeiro ao TP que se encontra dentro do switcher, 

ele é o software onde gera os textos lidos por apresentadores. Ao ligar o 

computador abra o software “TPrompter”: 
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Já no lado do estúdio é preciso ligar o aparelho do TelePrompter que fica no tripé 

junto a câmera. Este equipamento é composto por um monitor inverso e um 

espelho, sua função é refletir o texto passado no monitor para o espelho, fazendo 

com que a leitura possa ser feita. 

Para ligar o monitor basta pressionar o botão, como demonstrado na imagem 

abaixo: 

  

 

Voltando ao switcher, podemos nos deparar com a área de trabalho do software: 

 

 

Nesta primeira parte, é preciso criar um projeto para importar os devidos texto, 

logo colocamos um nome ao projeto e na sequencia identificamos um local em 

que ele será salvo, como mostrado na imagem acima. 
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Após isso, deve-se dar um número na primeira coluna composta por 4 dígitos e 

um nome ao “Título do Quadro” na segunda coluna, localizado no canto 

esquerdo da tela: 

 

Na sequência importe o texto sem formatação para a área preta da tela. A 

formatação do texto deve ser feita diretamente no software, as ferramentas de 

edição de texto se encontra na parte superior, onde você pode alterar também o 

tamanho da fonte, cor, espaçamento e entre outros para que seja reproduzido 

no monitor de saída: 

  

 

Após estabelecer essas configurações, clique no ícone de uma tela, na barra de 

ferramentas na parte de cima do software, então uma nova janela abrirá: 
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Está janela de operação é utilizada para controlar o texto que irá passar no 

TelePrompter, como iniciar, pausar, avançar, voltar e a velocidade do texto: 

 

 

Tudo o que tiver passando nesta janela estará também sendo reproduzido no 

monitor de saída. 

Importante: Caso o texto que o aluno traga esteja formatado, basta copiar 

do Word, colar num arquivo do bloco de notas, quebrar a formatação, 

copiar novamente do bloco de notas e colar no software do TelePrompter. 
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4. Mesa de aúdio 

Ao lado do computador que opera o teleprompter está a mesa de som, e para 

ligá-la você deve ir na parte de trás da mesa onde está localizado o botão power 

e acionar o botão como mostrado na imagem: 

 

A mesa de som possui 16 canais para serem utilizados, e para ”mutar” e 

“desmutar” o canal você deve apertar o botão “MUTE” localizado logo abaixo do 

número do canal correspondente: 
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Quando a luz localizada abaixo do botão “MUTE” estiver acesa quer dizer que o 

áudio está fechado, quando a luz estiver apagada quer dizer que o áudio está 

aberto. 

5. Monitor de referencia  

Em cada lado da mesa de som temos 2 monitores de referência onde sai todo o 

áudio da mesa de som e do tricaster. O mesmo liga-se na parte de trás: 
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6. Bi-Quad 

Após ligar a mesa de som você deve ligar o aparelho “BI-QUAD” localizado ao 

lado do monitor de referência, o botão power também está localizado na parte 

de trás do aparelho: 

 



9 
 

 

 

7. Intercom 

E em seguida está o INTERCOM, que é utilizado para o diretor falar com o 

assistente de estúdio e também com os câmeras. O botão para ligar o 

INTERCOM encontra-se na parte da frente localizada do lado esquerdo ao lado 

do microfone: 

  

Os câmeras e o assistente de estúdio/direção também usam um intercom, porém 

esse é diferente do que o diretor utiliza para se comunicar com os mesmo: 

 



10 
 

Para ligar este intercom você deve girar o botão “VOL” que indica o volume em 

sentido horário, se a luz vermelha acender é porque o intercom está ligado. 

E para se comunicar com a técnica dentro do switcher, basta pressionar o botão 

“Talk” do aparelho e falar pelo microfone do headset: 

 

 

8. Tricaster 

Chegamos ao TRICASTER, computador este que grava e faz o corte simultâneo 

de câmeras. 

 

 

Para ligar o TRICASTER o botão encontra-se do lado esquerdo em cima das 

entradas dos cabos HDMI’S. Quando ligado, uma luz azul acende em volta do 

botão: 
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Importante: A televisão também deve ser ligada, pois ela será o monitor 

para o equipamento de corte. O controle do televisor se encontrará na 

própria mesa do Tricaster. 

 

8.1. Software NewTek (Tricaster) 

Este sistema faz todas as funções de gravação e efeitos para as gravações. O 

software se encontra na área de trabalho do sistema, denominado “New Tek 

Tricaster”, igual a imagem abaixo: 

 

 

Quando o sistema iniciar, você verá uma tela principal mostrando algumas 

opções. É nesta tela que criamos um projeto para uma determinada gravação, 

se a atividade é uma continuidade de uma anterior, podemos apenas selecionar 

a atividade anterior na lista lateral como na imagem abaixo: 
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Seguindo a imagem acima podemos ver a tela inicial e os ícones presentes nela: 

“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; 

“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; 

“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. 

 

Quando criamos um novo arquivo através do ícone “New”, é necessário 

estabelecer algumas configurações, sendo na ordem:  

 Estabelecer um nome ao arquivo em “Session Name”; 

 Podemos escolher um arquivo já pronto para utilizar como base na opção 

“Template”; 

 Selecionar um local de armazenamento em “Volume”, no Tricaster do 

NCS – LIB sempre salvamos na UNIDADE (D:); 

 Definir a qualidade da resolução em “Resolution”. Nós temos um padrão 

para os trabalhos que é 1080/30p. Após esta configuração podemos 

iniciar o arquivo em “Start Session”. 

Segue a ilustração abaixo: 
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Ao clicarmos uma nova tela irá se abrir com alguns ícones: 

 

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

estão integradas ao uso direto na gravação.  

Então clicamos em “Star Live Production”. 

 

8.2. Tela de Operação 

Agora nos encontramos a tela de controle das câmeras. É aqui que gerimos 

todo o sistema e suas funcionalidades: 
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No canto superior esquerdo da imagem acima, podemos observar todas as 

camadas presentes no sistema. 

Este software suporta até no máximo quatro câmeras, mas no campus 

liberdade nós utilizamos apenas três câmeras ligadas diretamente ao 

TRICASTER. A que está em coloração azul, significa que a câmera está 

desligada ou sem nenhuma conexão: 

 

 

8.3. NET 

Na imagem abaixo, temos sinalizado os “NET’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, como 

uma entrevista via Skype. As possibilidades são diversas: 
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8.4. DDR e GFX 

Também temos os campos para adição do GFX e do 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. Tudo que não for estático deve 

ficar no DDR. 

Já pelo contrário, no campo do GFX podemos subir apenas imagem estática. 

 

 

Para adicionar os arquivos (Vídeos e Fotos) nestas opções, basta ir até o canto 

inferior que você encontrará o campo de cada camada do DDR e GFX. E lá 

você verá um ícone com o sinal de “+”, ao clicar neste ícone, abrirá uma 

pequena aba, onde você pode importar o conteúdo: 
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8.5. PREVIEW e PROGRAM 

Já no canto superior direito você verá duas telas laterais, 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. 

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”. 
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8.6. Gravação 

Acima dessas duas telas, temos o botão “RECORD”, o mesmo ao ser apertado 

inicia a gravação do programa. Na sequência temos o “GRAB”, que é utilizado 

para tirar print’s da tela do “PROGRAM”. E por fim, temos o botão “STREAM”, o 

mesmo direciona a gravação para uma rede social, para termos uma 

transmissão ao vivo. 

 

Importante: Sempre que paramos uma gravação e a recomeçamos, um 

novo arquivo é gerado. No TRICASTER não tem a opção de “Pause”. 

 

8.7. Teclado e Transições 

Para fazer os cortes de câmeras, e controlar o que está no “PREVIEW” e no 

“PROGRAM”, é utilizado o teclado de corte, tanto o físico quanto o digital da 

tela de operação, pois eles contêm os mesmos botões. Isso é feito para melhor 

operarmos o sistema sem a necessidade de muito uso do mouse do 

computador: 
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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. 

 

 

O CORTE SECO é feito através do uso do botão TAKE, ele automaticamente 

troca 3 e 1. Onde estão setado as câmeras. Fazendo a inversão dos mesmos, 

sem efeito de transição. Por Exemplo, imaginemos que no 3 eu coloquei uma 

pessoa apresentando o programa. E no 1 está o entrevistado. 3 está em 

PROGRAM, ao terminar de fazer a pergunta, podemos apertar TAKE, fazendo 

isso 1 que estava com o entrevistado e em PREVIEW será trocado com 3 e irá 

para o PROGRAM. Porém essa transição é feita de uma única vez sem efeito 

de transição. 

Mas também temos o efeito de transição, para fazer os cortes. 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. 
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Ou podemos usar o teclado do TRICASTER e a alavanca de transição. Nela 

controlamos manualmente o tempo de transição. 

 

Nós podemos escolher o tipo de transição, através da tela de operação, 

selecionando com o mouse o efeito desejado, como mostrado na imagem a 

baixo: 
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8.8. Retornando ao Windows 

Ao finalizar a gravação 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.  

No conto superior esquerdo vá até file, exit e irá abrir uma tela perguntando se 

você tem certeza que quer sair, então clique em exit novamente: 

 

 

Após isso na próxima tela que abrir, clique na seta no canto esquerdo: 
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Lá apertamos SHUTDOWN e irá aparecer uma aba com três opções, 

selecionamos ADMINATRATOR MODE.  

 

 

 

E após isso EXIT TO WINDOWS. Até retornarmos para a área de trabalho do 

Windows. 

 

8.9. Arquivos 

Devemos tomar alguns cuidados antes de iniciarmos nossas gravações. 

Devemos primeiro irmos direto para área de trabalho e criarmos uma pasta 
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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. 

Importante: 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. 

 

9. Monitor de retorno 

Na parte interna do estúdio temos três câmeras e um monitor de retorno, que 

serve para o apresentador/alunos, assistentes de estúdio e câmeras 

acompanharem a gravação que está saindo do “PROGRAM” do TRICASTER: 

  

 

10. Filmadoras NX5R 

Como as três câmeras SONY presentes no estúdio são do mesmo modelo 

(NXCAM-NX5R) o botão de ligar está localizado na parte de trás da câmera em 

cima das entradas de cartão de memória: 

 

 



23 
 

As funções de Zoom e Foco devem ser estabelecidas para uma boa imagem ser 

capturada.  

Os botões localizados na parte de cima da câmera, são utilizados para a 

ferramenta de “zoom”, como mostrado na imagem abaixo: 

 

 

E na parte da frente da câmera, através dos anéis, pode ser configurado, tanto 

o “zoom” quanto o “foco”: 

 

 

11. Refletores 

Por ser um estúdio que necessita de iluminação específica você tem que ativar 

os refletores através da Mesa de Iluminação dentro do switcher: 
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O interruptor para ligar a mesa é localizado na parte de trás do equipamento: 

 

 

Ao ligar a mesa, você irá se deparar com uma luz na coloração amarela 

piscando na opção “Blackout”: 
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E para que possamos configurar a mesa o mesmo deve ser pressionado: 

 

 

É importante saber, que cada numeração presente na mesa de iluminação 

corresponde aos mesmos números apresentados atrás de cada painel de 

iluminação no estúdio. Ao todo são onze painéis: 
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Para ativarmos a sequência dos painéis, precisa-se pressionar o botão “1” no 

canto esquerdo: 

 

 

Após isso iremos levantar cada canal da mesa, lembrando que é através desse 

canal que é controlada a intensidade da iluminação: 

 

 

Como na mesa de iluminação a sequência vai até o canal 8, é preciso acessar a 

outra página para modular os canais dos painéis restantes (9,10 e 11), então é 

só clicar no botão “PAGE SELECT” que a mesa irá selecionar a página B dos 

canais: 
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Após isso é só ativar os canais restantes (9,10 e 11): 

 

Importante: Para desligar a mesa e as iluminações, basta pressionar o 

botão “Blackout” novamente e desativar o interruptor na parte traseira do 

equipamento.  

 

12. Microfones 

No estúdio de TV temos 2 tipos de microfones: o lapela e o dinâmico sem fio. O 

lapela funciona com uma base do microfone e o transmissor, que vai levar o 

áudio que está sendo captado pelo microfone ao gravador, mesa de som, etc... 
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12.1. Lapela 

Importante: Os microfones de lapela necessitam de 2 pilhas AA em cada 

base. 

Para ligar o transmissor do microfone lapela você deve segurar o botão 

“POWER” localizado acima da tela, e no caso da base do microfone você deve 

segurar o mesmo botão, mas que está com o nome “POWER/MUTING”, 

representado na imagem abaixo: 

 

12.2. Dinâmico 

Já o microfone dinâmico sem fio necessita de uma base para a captação do 

áudio, bases essas que são alimentadas a base de energia elétrica: 
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Para ligar o microfone, basta pressionar o botão power, localizado no meio do 

equipamento, segue a ilustração abaixo: 

  

 

Importante: Cada microfone necessita de duas pilhas AA. 

 

12.3. Boom 
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Os microfones Direcional Boom não ficam no estúdio, caso o aluno necessite 

usá-lo, o mesmo deve agendar antecipadamente junto a reserva do espaço 

(Estúdios). Pois este precisa ser conectado diretamente a mesa de áudio 

através de um cabo XLR. 

  

 

Importante: Este equipamento precisa de uma pilha AA, e ele é locado 

acompanhado de uma vara para ser fixada ao microfone. 

 

13. Proibido 

 

É extremamente proibido comer, beber e fumar no laboratório de rádio, sem 

exceções: 

 

 


