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Demonstração 8K durante a copa do mundo 

12 de junho a 13 de julho de 2013 

Auditório do CBPF – Rua Lauro Muller 455, Botafogo – Rio de Janeiro (RJ)  

 

A manipulação de dados visuais nas mais altas resoluções permitidas pelo estado da arte em 

tecnologias de transmissão, processamento, captura e exibição de imagens em movimento 

representam um grande desafio de pesquisa em nível mundial. No Brasil, poucos grupos de 

pesquisa tem conhecimento dessas tecnologias, que ainda são restritas devido a dificuldade em 

se adquirir “encoders”, câmeras e projetores de altíssima resolução (Ultra HD/4K ou superior). 

Desde 2011 a RNP tem apoiado grupos de pesquisa no Brasil no desenvolvimento e 

disseminação de aplicações de vídeo em altíssima resolução (https://wiki.rnp.br/display/vraa).  

Um recente acordo de cooperação técnica entre a RNP e a empresa de telecomunicações 

japonesa NTT tem permitido o uso das redes dos dois países para experimentos de transmissão 

de vídeo em alta resolução. 

Este acordo terá sua expressão máxima em junho, durante a copa do mundo FIFA. Em parceria 

com a TV japonesa NHK, a Rede GLOBO de Televisão e o Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (CBPF), será realizado no auditório do CBPF experimentos de transmissão e exibição de 

jogos da copa na resolução 8K (16 vezes superior à resolução full-HD). 

Serão apresentados alguns jogos transmitidos ao-vivo, além de conteúdo pré-gravado e editado 

em 8K. As sessões serão abertas ao público, mediante convite. 

 

 

 

 

 

Sobre a RNP 

A RNP é uma Organização Social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com o 

qual possui um contrato de gestão para operar e desenvolver a infraestrutura nacional de rede avançada para 

cooperação e comunicação em educação, pesquisa, saúde e cultura. 
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