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A - Guia para montagem de salas fixas de videocolaboração 
 

 

Expressões e siglas utilizadas neste documento 
 

 Videocolaboração: Um nome mais novo para reuniões que ocorrem entre locais distantes geograficamente 

(reuniões remotas). Os participantes podem estar sozinhos em frente ao seu computador (uma pessoa = uma 

conexão), ou agrupados em salas especialmente preparadas para essas reuniões (várias pessoas usando uma 

mesma conexão). Câmeras e microfones captam áudio e vídeo em um ponto que é distribuído para os outros 

pontos, onde projetores e caixas acústicas (ou monitores de TV) exibem as informações. 

 Videoconferência: Nome comum e bem conhecido de uma reunião de videocolaboração que, 

tradicionalmente, ocorre usando o protocolo H.323. Implementações mais modernas podem usar o protocolo 

SIP. 

 H.323: Protocolo tradicional e mundialmente conhecido para realização de reuniões remotas.  

 MCU: Multipoint Control Unit (Unidade de controle Multiponto) é o equipamento da arquitetura H.323 

responsável por organizar e distribuir os diversos fluxos de áudio e vídeo dos participantes de uma reunião.  

 SIP: Protocolo mais novo que o H.323. Popularizado por aplicações VoIP, também é largamente utilizado 

para reuniões de videocolaboração. 

 VoIP: Acrônimo de Voz sobre IP, tecnologia para transmitir o serviço de telefonia sobre a rede IP (Internet). 

 Conferência web: É um serviço de comunicação e colaboração da RNP que promove encontros virtuais 

entre dois ou mais participantes. O serviço possibilita que, mesmo distantes geograficamente, os participantes 

compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus computadores. O acesso ao serviço 

é feito através de um navegador web e a comunicação de áudio e vídeo se dá através de webcam e Headset 

(fone de ouvido e microfone) conectados ao PC do usuário 

 Real Presence: é o programa de computador que simula um terminal de videoconferência. Funciona em 

H323 ou SIP. 

 MConf: Sistema que utiliza diversos softwares para fazer funcionar o serviço de conferência web da RNP. - 
Para saber mais, visite: http://url.rnp.br?Videos-MCONF. 

 mconf-live: Servidor que hospeda uma sala virtual de conferência web. 

 WebRTC: Acrônimo para Web Real-Time Communications. Tecnologia usada para chamada de voz, bate-

papo por vídeo e compartilhamento de arquivo direto nos navegadores de Internet. - Para saber mais, visite: 
https://www.3cx.com.br/webrtc/what-is-webrtc/ 

 PTZ: Pan, Tilt, Zoom. Termo para designar que uma câmera é capaz de se mover de um lado para outro 

(pan), de cima para baixo (tilt) e também consegue aproximar e afastar a imagem (zoom). 

 QoS - Qualidade de Serviço: Do inglês Quality of Service. Do ponto de vista dos clientes, essa expressão é 

empregada para resumir os parâmetros de rede que indicam se o serviço multimídia (voz e vídeo) será aceito 

(ou não) como sendo de boa qualidade, ou seja, se haverá boa compreensão do que se diz e do que se vê nas 

reuniões. 

 One Way Delay: Tempo que o pacote leva para ir (apenas ir) de um ponto a outro da rede. 

 Round Trip Time: Tempo que o pacote leva para ir e voltar entre dois pontos da rede. 

 Service Desk: Neste documento, se refere ao atendimento de primeiro nível dos serviços prestados pela RNP, 

com uma equipe de suporte especializada. 

 Ponto focal: é a pessoa indicada por uma comunidade ou projeto específico, por exemplo, a comunidade de 

saúde. Essa pessoa atua como mediador entre as demandas do projeto e a RNP. É o “ponto focal” quem 

normalmente organiza as reuniões e eventos, que coordena as instituições e que agenda o uso dos serviços de 

TI disponibilizados pela RNP.  Nos casos gerais (onde não há uma comunidade ou projeto associado à sala 

de videocolaboração) o papel do ponto focal é executado pelo responsável técnico pelo serviço de 

videoconferência da instituição cliente. 

  

http://url.rnp.br/?Videos-MCONF
https://www.3cx.com.br/webrtc/what-is-webrtc/
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Introdução 
 

Este documento faz parte de uma coleção de manuais que irá auxiliar as equipes e/ou instituições 
a 1) montar uma sala de videocolaboração; 2) homologar essa sala junto à RNP e à coordenação de sua 
comunidade e; 3) realizar boas reuniões nessas salas. 

O processo completo pode ser ilustrado como a figura 1, abaixo. 
 

 
Figura 1 - Fluxo para montagem, homologação e uso de salas de videocolaboração. 

 
A coleção de documentos relacionados à videocolaboração está listada abaixo: 
 

A - Guia para montagem de salas fixas de videocolaboração (este documento); 
B1 - Roteiro de homologação para videocolaboração - Critérios de rede; 
B2 - Roteiro de homologação para videocolaboração - Critérios de ambiente; e 
C - Guia para realização de reuniões por videocolaboração com grande número de pontos participantes.  

 
A homologação de salas para videocolaboração e as práticas apresentadas nos documentos 

objetivam minimizar a ocorrência de problemas técnicos no uso do serviço de videoconferência e 
conferência web, cuidando para que as reuniões ocorram com qualidade. 

 
Importante destacar que a homologação não é para uma instituição, mas para uma sala específica. 

Tendo em vista que cada sala de videocolaboração da instituição cliente pode possuir diferentes arranjos 
e, certamente, diferentes caminhos de rede, é necessário homologar todas as salas de uma mesma 
instituição. 

Tipos de salas de videocolaboração 

As salas de videocolaboração podem utilizar diferentes equipamentos e tecnologias. A RNP junto 
aos coordenadores da comunidade de saúde e cultura definiu até o momento 4 tipos de salas de 
videocolaboração baseado nos equipamentos e programas utilizados:  
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a. Videoconferência: reunião tradicional na qual um grupo de pessoas em uma sala com 
equipamentos específicos interage de forma virtual com outro grupo de pessoas em outra sala 
distante e igualmente equipada. 1   

b. Videoconferência com software: Semelhante ao tipo anterior, diferenciando-se pelo 
equipamento, terminal de videoconferência, utilizado para realizar as conexões. Existem 
diversos programas que simulam um terminal de videoconferência. Um deles é o Polycom Real 
Presence. A RNP possui uma oferta gratuita e controlada de contas temporárias para seus 
clientes. 

c. Conferência web: Salas de videocolaboração que estão sendo montadas utilizando as soluções 
de conferência web como alternativa aos sistemas tradicionais. Originalmente, os sistemas de 
conferência web foram desenhados para uso pessoal, utilizando webcam e headset. Na 
Internet há várias opções de plataformas de conferência web. Na RNP, este serviço é oferecido 
com a ferramenta Mconf. 

d. Salas de Cinema: A comunidade de cultura, em seu projeto Cinemas em Rede, promove 
sessões especiais em vários pontos do país. A exibição é executada simultaneamente em todos 
os pontos e, ao término da exibição é realizado um debate com pessoas chaves (diretores, 
autores) com interação de todos os pontos de exibição. 

 

Independentemente do tipo de sala a ser montada, elas devem contar com hardware dedicado 
para as salas de reunião. Dito de outra forma, o computador, câmeras e microfones devem ser utilizados 
exclusivamente para essa finalidade. Ainda assim, esse conjunto de equipamentos pode ser 
compartilhados entre salas de videocolaboração. Minimamente, deve oferecer a colaboração por vídeo, 
áudio e compartilhamento de conteúdo. 
 

Este documento 

Este documento apresenta a orientação para a montagem de uma sala fixa de videocolaboração. 
Após a montagem da sala, espera-se que o responsável técnico utilize os documentos B1 e B2 para 
orientar seus testes e a homologação da sala junto à RNP. 

 
De forma geral, a RNP exige o cumprimento dos requisitos relacionados aos parâmetros de rede e 

recomenda a homologação dos critérios de ambiente, a exemplo da comunidade de saúde. 
 
Para o caso específico de Salas de Cinema em Rede, as salas de exibição devem seguir as definições 

da Recomendação Técnica “Arquitetura de salas de projeção cinematográfica”, elaborada pela 
Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, junto com a Cinemateca Brasileira, de acordo com o 
trecho extraído do livro “Treinamento Rede de Cinemas”2, pag. 17, da Escola Superior de Redes da RNP. 

Neste caso, devem ser considerados apenas os equipamentos sugeridos neste documento, 
devendo os técnicos locais decidirem o melhor posicionamento das câmeras e microfones (em relação a 
luzes, tela de exibição e caixas acústicas) para o momento do debate. 
  

                                                      
1 Os equipamentos presentes nas salas de videoconferência são conhecidos como CODECs ou endpoints. 
Utiliza o protocolo H.323 ou SIP nas implementações mais modernas. 
2 O livro completo está disponível na Internet, em 
 https://pt.scribd.com/doc/159186886/Administracao-de-Salas-de-Cinema-Digital. 
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Recomendações gerais e de hardware 

Conectividade 

 Conectar terminais de videoconferência ou computadores principais (que irão capturar e exibir áudio 

e vídeo) à rede cabeada. 

 Um computador auxiliar (para moderação ou para auxiliar no andamento da reunião) pode estar 

conectado à rede wi-fi. 

 Assegurar a liberação das regras de firewall.3 

 Assegurar que esses pontos internos da rede possuam a qualidade mínima para transmissão e 

recepção de tráfego multimídia com os servidores da RNP. 

Use computadores com o mínimo de software possível. 

Caso esteja montando uma sala com computadores substituindo terminais dedicados, procure seguir as 

recomendações a seguir. 

 Os requisitos de processamento e memória devem estar de acordo com manual do sistema em 

questão: o software Real Presence ou o serviço de conferência web.4 

 No caso de usar o MConf, verificar os requisitos do navegador, de acordo com manual. 

o Muito importante evitar ADDONS e PLUGINS. 

 No caso do uso do MConf, instalar o Mconf DeskShare, para compartilhamento de tela.5 

 Instalar um Antivírus. 

 Instalar drivers de hardware. 

 Instalar uma suíte office e leitor de pdf. 

 No escopo do Sistema Operacional, utilizar um perfil de usuário, sem permissões de administrador. 

No perfil administrador, limitar ao máximo os serviços executados nos computadores. 

Captura de vídeo (webcam) 

 Preferencialmente, utilizar câmera PTZ. 

 É possível usar mais de uma câmera no mesmo computador. 

 Pode ser necessário utilizar adaptador para USB (placa de captura de vídeo). 

Captura de áudio (microfones) 

 Se houver necessidade de utilizar mais de um microfone: 

o Preferivelmente, usar mesa de som.  

o Alternativamente, utilizar mais um computador. 

 Sempre que possível, evitar o uso do microfone embutido do notebook ou da webcam. 

                                                      
3 Vide manual do MConf ou do cliente H.323. 
4 Idem. 
5 Na primeira tentativa de compartilhar conteúdo ou se houver alguma atualização, o MConf irá, 
automaticamente, oferecer a instalação e/ou atualização. Vide manual do MConf. 
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 Recomenda-se o uso de um microfone com as seguintes características: 

o Botão de "mute" no microfone  

o Taxa De Amostragem: 48 Khz ou superior 

o Taxa De Bits: 16 Bits ou superior 

o Padrões: no mínimo Cardióide, Bidirecional, Omnidirecional, Estéreo 

o Resposta De Frequência: 20hz - 20khz 

o Max Spl: 120db (Thd: 0,5% 1 Khz) 

o Saída USB 

Exibição do vídeo 

 Projetor ou TV com interfaces ou adaptadores adequados ao computador utilizado. 

o A quantidade e o tamanho das TVs e especificações do projetor dependem das 

características do ambiente. 

Saídas de áudio (caixas de som) 

 TV, com os devidos adaptadores. 

 Caixas de som amplificadas (kit multimídia), com os devidos adaptadores. 

 Evitar o uso dos falantes do notebook. 

 

Recomendações específicas para diferentes ambientes 
O uso individual é a forma padrão de uso da ferramenta MConf e já está contemplado no manual do 

serviço de conferência web. Da mesma forma, outros clientes H.323, como o Real Presence Desktop 

possuem seus próprios manuais. 

Com escopo no uso coletivo em ambientes fixos, dedicados à realização de reuniões, apresenta-se abaixo 

dois formatos para montagem das salas utilizando a o sistema MConf: 

 

Salas de reunião 

Estas recomendações se aplicam a salas com características predominantemente de salas de reunião, 

conforme configuração abaixo: 
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Descrição 

Sala até 30 m2, com mesa e cadeiras, sem sistema de áudio (alto-falantes ou microfones). 

Os equipamentos devem ser dedicados a essa sala, como se fosse um terminal de videoconferência 

tradicional. 

Kit mínimo 

 1 computador, de acordo com recomendação de hardware, conectado à rede cabeada; 

 Mouse e teclado, preferencialmente, sem fio; 

 Dispositivo apresentador (opcional); 

 1 câmera, preferencialmente PTZ; 

 1 microfone de mesa omnidirecional, preferencialmente, com cancelamento de eco;  

 1 TV de tamanho adequado; e 

 Saída de áudio pela TV (normalmente, pelo cabo HDMI, junto com a saída de vídeo). 

Opção para melhorar a captura de áudio 

 Uso de microfone bastão, com ou sem fio, ligado ao notebook via adaptador. 
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Opção para melhorar a exibição vídeo 

 Substituição da TV por projetor, com caixas de som amplificadas. 

Opção para melhorar a dinâmica da reunião 

 Possibilidade de usar computador auxiliar para compartilhamento e moderação. 

 

Auditório 

Estas recomendações se aplicam a auditórios e salas utilizadas predominantemente para realização de 

conferências, conforme configuração abaixo: 

 

 

Descrição 

Salas acima de 30 m2, normalmente com sistema de áudio (vários microfones e alto-falantes), com o 

formato de plateia e palco (mesa ou púlpito). Opcionalmente, pode haver mesa de apoio técnico, 

geralmente localizada no fundo da sala.  
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A captura do vídeo é feita pela câmera do notebook do apresentador ou como se fosse um espectador 

situado na plateia observando o palestrante. Uma segunda câmera pode capturar a plateia, posicionada 

na frente da sala, apontada para os fundos. 

É muito importante atentar para a posição relativa entre os microfones e as caixas acústicas. O microfone 

do palestrante/apresentador não deve estar na direção da saída de som das caixas acústicas do auditório. 

Caso contrário, haverá problemas de realimentação do som, causando um efeito conhecido como 

microfonia. Para a plateia, se for o caso, utilize também microfones direcionais. Se utilizar um microfone 

num pedestal em local fixo, procure posicioná-lo apontados para o fundo da sala, atendendo à plateia. 

Os equipamentos podem ser móveis, para utilização em outras salas como esta. Entretanto, devem ser 

de uso exclusivo para realização de reuniões por conferência web com MConf ou outros clientes de 

videoconferência. 

Kit mínimo 

O Kit mínimo é o mesmo recomendado para o ambiente de “Reunião”, incluindo as opções de melhoria. 

No entanto, como a dinâmica de uma reunião no formato “auditório” é sensivelmente diferente, a RNP 

propõe a utilização do Kit recomendado, descrito mais abaixo. 

Na Comunidade de Saúde, faz-se necessário o Kit Recomendado. 

Na Comunidade de Cultura, faz-se necessário o Kit para salas de cinema. 

Kit recomendado 

 2 notebooks de acordo com recomendação de hardware, ambos em rede cabeada 

o 1 para som e vídeo da plateia e da mesa do palco (plateia) 

 Mouse e teclado com ou sem fio 

o 1 para apresentação e vídeo do apresentador (apresentação) 

 Mouse e teclado sem fio 

 Dispositivo apresentador (opcional) 

 2 câmeras (uma independente + uma embutida) 

o 1 webcam do apresentador, embutida no notebook 

o 1 PTZ na lateral, capturando plateia e a mesa (palco) 

 Mesa de som - Entradas 

o microfones bastão, de acordo com a necessidade do ambiente 

o microfone direcional de lapela ou de mesa (opcional, para apresentador) 

o áudio do computador de apresentação 

o áudio do computador da plateia (retorno local do áudio vindo das salas remotas) 

 Mesa de som - Saídas 

o sistema de som do auditório 

o áudio para o computador de transmissão 

 TVs ou projetor, de acordo com a necessidade do ambiente 

 Miscelânea: Cabos e conectores, conforme necessidade. 

Opção para melhorar a captura de vídeo 

 1 webcam do apresentador, embutida no notebook 
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 1 PTZ, capturando plateia 

 1 PTZ, capturando a mesa (palco) 

Opção para melhorar a dinâmica da reunião 

 Possibilidade de usar computador auxiliar para moderação. 

 

Salas de Cinema 

Visando atender à comunidade da Cultura, estas recomendações se aplicam a salas de projeção do projeto 

Cinemas em Rede. A ilustração abaixo exemplifica este cenário. 

 

 

Descrição 

Sala de projeção de cinema. Visando aproveitamento de espaço, as instituições que participam do projeto 

costumam construir junto da tela de projeção, um palco acima do nível das poltronas da plateia para 

apresentações teatrais ou outras atividades afins. Há uma grande área para as poltronas da plateia ao 

centro. Para orientar a movimentação do público, há luzes de acesso nas laterais, no teto e no chão. No 

fundo desse ambiente está a sala de projeção, que abriga os equipamentos para projeção de áudio e 
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vídeo. Essas salas já contam com sistema de áudio e iluminação instalados. De forma geral, possuem alto-

falantes nos quatro cantos da sala.  

Kit salas de cinema 

 3 notebooks de acordo com recomendação de hardware 

o 1 para transmitir áudio e vídeo da mesa do palco, conectado à rede cabeada (debatedor) 

 Mouse e teclado com ou sem fio 

 microfones bastão, de acordo com a necessidade do ambiente 

 microfone direcional de lapela ou de mesa (opcional, para apresentador) 

o 1 para mediação do debate, pode estar conectado à rede wi-fi (mediador) 

 Mouse e teclado sem fio 

o 1 para recepção e exibição local do áudio e vídeo transmitido de outras salas, conectado 

à rede cabeada (plateia) 

 Mouse e teclado com ou sem fio 

 2 câmeras (uma independente + uma embutida) 

o 1 webcam do apresentador, embutida no notebook 

o 1 PTZ na lateral, capturando plateia e a mesa (palco) 

 Mesa de som - Entradas 

o áudio do computador de apresentação 

o áudio do computador da plateia (retorno local do áudio vindo das salas remotas) 

 Mesa de som - Saídas 

o sistema de som da sala de cinema 

 Tela do cinema 

 Miscelânea: Cabos e conectores, conforme necessidade. 

 

 

Considerações finais 
 

Seguidas as recomendações acima e tendo finalizado a montagem da sala de videocolaboração, os 

próximos passos esperados são testar e homologar a sala junto à RNP, de acordo com a recomendação 

específica de sua comunidade. 



 

 

 


