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1. Considerações na Escolha de um Sistema de Áudio para Salas de 
Reuniões 

Ao usar sistemas sem fio em salas de reuniões, há a necessidade de levar em conta o 
risco proveniente da possibilidade de interceptar o sistema nas proximidades das salas de 
reuniões.  

Os fabricantes destes sistemas tendem projeta-los com alta potência para garantir a 
captação do sinal em toda a área da sala. Acontece que isso também facilita a 
interceptação das conversas a uma distância maior. 

Existem varias formas de reduzir a chance de interceptar as conversas de dentro da sala. 

• Reduzir a potência da saída do transmissor; 

• Usar sistemas de transmissão digital; 

• Isolar as paredes da sala com material especial; 

• Usar sistemas de Infravermelho; 

• Usar transmissão tipo Scrambler (Misturador de freqüência analógica); 

• Usar transmissão digital encriptada; 

• Combinação de vários métodos acima. 

O primeiro passo é definir o nível da segurança necessária que vai definir a tecnologia e o 
custo da implementação. Uma análise profunda do local tem que ser efetuada para 
determinar os meios que podem ser usados para escutar as conversas na sala. Também é 
necessário determinar se o local é temporário ou é fixo para longo prazo. Isso por que 
precisamos tomar uma decisão se as tecnologias que iremos utilizar podem ser de 
natureza fixa (por exemplo - as paredes são de material especial), ou temporária, pois não 
vamos fazer investimentos que podem se tornar inúteis ao mudar o lugar da sala de 
reuniões. O invasor também vai mudar sua estratégia caso ele saiba que o local é 
temporário. Com local fixo o interceptador terá mais tempo para preparar suas atividades 
de escuta. Quando o local é temporário ou indeterminado, o invasor irá ter pouco tempo 
para preparar sua ação, determinando as tecnologias que ele irá usar. 

Redução da potência da saída do transmissor – Fabricantes geralmente tentam 
produzir transmissores com potência máxima para garantir que a distancia até o receptor 
seja suficiente. Isso facilita a interceptação das conversas a uma distancia maior. 

Atenuadores coaxiais de RF são disponíveis no mercado e podem ser montados sobre o 
conector da antena e irão diminuir a potencia da saída do transmissor (Veja figura 1). 



 

           Figura 1 

No mercado existem vários tipos de atenuadores conforme a atenuação desejada. 

É necessário fazer testes no local para determinar a atenuação necessária conforme as 
circunstâncias do local. É bom lembrar que a qualidade da recepção do sinal muda entre 
uma sala com pessoas e uma sala vazia em função da natureza da propagação do sinal e 
o fenômeno Multi-Path explicado no anexo deste livro. 

Utilizar sistemas de transmissão digital – a transmissão digital, por natureza já fornece 
um nível básico de segurança uma vez que a decodificação deste tipo de transmissão é 
mais complicada.  

Isolar as paredes da sala com material especial – Isolar uma sala contra vazamento de 
RF (blindagem eletromagnética) é um projeto caro e necessita construir paredes de metal 
tipo Gaiola de Faraday ou “screen rooms”, a ser construído nas paredes, no teto, no piso, 
nas janelas e na porta. Existem no mercado tubos de ventilação com isolamento contra 
vazamento de RF. 

O uso de transmissores sem fio dentro de uma sala tipo Gaiola de Faraday causa o efeito 
multi-path (o sinal irá refletir nas paredes da sala) e por isso é necessário usar um receptor 
de diversidade que otimiza o sinal vindo de varias direções e com fases diferentes. 

Utilizar sistema de Infra Vermelho – Microfones que transmitem por infravermelho 
podem aumentar a segurança. Geralmente são baratos e isolar a sala contra vazamento 
de luz é mais fácil que isolar uma sala contra vazamento de RF. Estes sistemas precisam 
de uma linha visada entre transmissor e receptores para poder funcionar direito. A 
distância de 15 a 20 metros do transmissor é considerada comum com esta tecnologia. 
Em salas bem movimentadas pode acontecer interrupções na recepção quando pessoas 
se deslocam no ambiente. 

Para melhorar a recepção, repetidores (RELAYS) podem ser instalados em pontos altos, 
estes irão receber o sinal e o retransmitem para os receptores em visada direta.  

O padrão de cobertura de um Sistema de Infravermelho é completamente diferente do 
padrão de cobertura por RF. Enquanto o infravermelho irradia um uma direção só, a RF 
irradia em todas as direções e por isso é refletida por vários objetos de metal no ambiente. 
Onde as ondas não estão em fase elas se cancelam e aparece ponto morto. Esta situação 
pode ser mais significativa com sistemas de infravermelho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizar transmissão tipo Scrambler – A segurança destes sistemas depende do nível de 
segurança do algoritmo que gera o processo de scrambling, explicado no capitulo ----. 
Existem sistemas que já vem com o circuito de scrambling interno e existem dispositivos 
separados que podem ser acoplados com sistemas sem fio já existentes. As tecnologias 
de scrambling são amplamente conhecidas e por isso a contribuição para a segurança não 
pode ser muito significativa.  

Utilizar transmissão digital encriptada -  Esta opção é a mais segura de todas. Neste 
sistema é gerada uma chave randômica que atua sobre um fluxo (Stream) de bits que é o 



resultado da transformação do áudio analógico em um fluxo de bits (no circuita A/D – 
conversor analógico para digital). Este fluxo é comprimido através de um algoritmo de alta 
aleatoriedade e o resultado é encriptado pela chave. A seguir o fluxo encriptado é 
modulado e transmitido. O interceptador terá que demodular o sinal, achar a chave 
ecriptadora e decomprimir o resultado com o algoritmo adequado. Este processo tem uma 
chance muito pequena de ter sucesso. O processo é demonstrado no seguinte diagrama: 

 

A criação da chave exige um processo aleatório (Alto nível de entropia). O simples 
pressionamento de um botão em tempo aleatório gera essa necessidade. A chave criada 
com alto nível de entropia é mais difícil de decriptar. 

A seguir mostraremos dois exemplos baseados nos dois sistemas mais avançados do 
mercado. O primeiro sistema é baseado em microfone fixo para ser utilizado em salas de 
reuniões com grande numero de participantes e a segunda baseada em microfone de mão 
ou de lapela e é adequada tanto para salas como alto número de participantes como baixo 
número de participantes. 

MCW-200 da BeyerDynamimics  

O conceito do sistema é mostrado neste desenho: 

 

 

Características gerais do sistema 



O sistema tem capacidade para conectar até 65000 unidades de microfone (bases). Na 
unidade receptora, existem 2 antenas para optimizar a recepção do sinal (chamado de 
receptor de diversidade). A central tem também uma antena de transmissão para as 
unidades de microfone (bases). A unidade de controle possui 7 links (chamados “Uplinks”)  
para receber 7 transmissões de 7 microfones diferentes em regime de DUPLEX 
(Geralmente não é recomendado programar mais de 4 microfones para poder falar na 
mesma hora por questões de inteligibilidade). Também possui 8 links de “Download” para 
transmissão de 8 canais (em caso de tradução simultânea podem ser 8 línguas diferentes 
e o participante escolhe o canal de interesse). Um  canal é utilizado para sinal de controle 
(permissões, votação etc). Um total de 16 canais operam na faixa de 2.4 – 2.483 GHz 
criando 16 canais lógicos. 

O sistema de transmissão encripta a informação transmitida utilisando o algoritmo DSSS 
(direct Sequence Spread Spectrum) usada em aplicações militares de alta segurança. 
Nesta tecnologia o sinal, com certa potencia e freqüência é dividido em vários sinais de 
baixa potencia e varias freqüências e desta forma o sinal aparece como ruído. Um 
algoritmo de redundância garante que bits perdidos na transmissão poderão ser 
recuperados na unidade de controle e nos microfones. Um sistema de compressão 
proprietário aumenta a segurança da transmissão. Para evitar o uso de um microfone não 
permitido, cada microfone é protegido por um código PIN de 4 dígitos. Somente as 
unidades programadas na unidade de controle podem operar. Outras unidades de 
microfone são rejeitadas e desligadas automaticamente.  

O sistema do participante permite ao usuário pedir a palavra do coordenador da reunião, 
escolher uma língua, votar, regular o volume, encaixar um fone de ouvido ou usar o 
alto falante do sistema. A resposta a freqüência é de 70 Hz  a 10 KHz. A transmissão 
é digital e encriptada na faixa de 2.4 GHz. O sistema tem autonomia de 8 a 9 horas. 
Um display de LCD fornece visão de mensagens. O controle do microfone pode 
ser automático, ou seja, funcionando por voz, ou manual através do sistema Push 
To Talk (aperte para falar).  

A estação do microfone do presidente também opera na faixa de 2.4 GHz com 

transmissão digital e encriptada. A resposta do microfone é de 70 Hz a 10 KHz. Possui 

um  tempo operacional entre 8 e 9 horas. O display é de 2 x 16 com iluminação 

automática e  customizado para aplicações de interpretação. Tem botões multi-

função com as funções de votação e mensagens, controle de volume, botão de 

microfone, com função PTT (“Push to talk” - pressione para falar), botão de função 

programável, com as  funções ”Next” e ”Switch and Control”,  controle por voz 

(configurável) e votação controlada.  

A unidade de central opera na faixa de 2.4 GHz com transmissão 
digital encriptada DSSS e alta imunidade a ruídos. Controla 
até 65000 unidades no máximo. O receptor é um receptor 
de diversidade que garante uma qualidade melhor de 
recepção de sinal. Todas as funções dos microfones são 
programadas através da unidade central assim como outras 
funções do sistema, por exemplo votação. Opções de votação são extendidas e realçadas 

⇒ Votação parlamentar (Sim, Não, Abstenção) 



⇒ Escolha múltipla (até 99 alternativas) 

⇒ Opinião pública 

⇒ Votação por escolha customizada (16 opções, strings de texto de até 8 
caracteres), com o resultado exibido nas Unidades de Microfones 

Em casos onde há necessidade de mobilidade pela sala recomendamos o uso do Serie 
700 da Lectrosonics.  

A seguir uma descrição do sistema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uma combinação extraordinária 
 
A Série 700 de sistema sem fio oferece uma combinação extraordinária de 
qualidade de áudio de CD com resposta de áudio até 20 KHz, link digital de RF 
operando com freqüências UHF padronizadas e encriptação avançada para 
aplicações que exigem alto nível de segurança.   
A Série 700 foi projetada com o estado da arte para servir para uma variedade 
de aplicações. Sendo assim, ele é utilizado em sistemas corporativos bem como 
em órgãos de governo que exigem alta qualidade de som com altissima 
segurança.  
 
Áudio digital puro 



 
Um circuito limitador controlado por um DSP na entrada do transmissor 
aperfeiçoa a recepção do sinal de áudio como de até 30 dB. O áudio então é 
amostrado a 44.1 KHz com um conversor analógico / digital de 24 bits utilizando 
um algoritmo DSP proprietário para gerar um fluxo de dados de alta qualidade. A 
óbvia ausência de distorção e ruído cria o que alguns chamam de “uma falta de 
caracteres”. O som é, de fato, como um sistema com fio.  
 
Encriptação avançada  
 
Após a conversão A-D, o fluxo de dados do áudio é comprimido digitalmente, o 
que gera uma entropia muito grande como o primeiro passo no processo da 
encriptação. Os dados comprimidos são organizados em pacotes de 20K bits 
cada pacote.  
Uma senha única de 128 bits é criada usando um botão de tempo randômico 
durante a configuração da seqüência para gerar uma “semente” para um gerador 
de números pseudo-randomicos. Esta seqüência embaralhada é combinada com 
o fluxo de dados comprimidos do áudio para gerar um fluxo de dados altamente 
seguro.  
 
UM700 Transmissor tipo Belt Pack 
 

O UM700 vem em uma caixa rigida de alumínio 
para ser utilizada no cinto com um clip removível. 
A unidade possui um conector de 5 pinos para 
encaixe de qualquer tipo de microfone ou sinal de 
nível de linha. A unidade pode utilizar uma 
bateria 9V (alcalina ou lítio), ou pode ser utilizada 
uma fonte externa DC (opcional). A antena é 
removível, fixando para um cabo de bronze 
flexível de ¼ de comprimento de onda que 
conecta a uma porta SMA de 50 Ohms no painel 
de controle.  
 
 

O UM700 esta disponível em nove blocos diferentes de freqüência. Cada bloco 
fornece 256 freqüências UHF selecionáveis com duas chaves rotativas de 16 
posições na lateral do equipamento. Um conjunto de 2 trimpots “internos” 
configura as freqüências baixas de 35 Hz a 180 Hz. O ganho da entrada de 
áudio é ajustável na faixa de 43 dB para um ajuste ideal a nível de entrada 
utilizando dois LEDs no painel de controle.    
 
Uma caixa de alumínio reforçado com revestimento anodizado e texto gravado a 
Laser fornecem um acabamento funcional. 
 
UDR700 Receptor Digital de Diversidade 
 



O UDR700 tem uma conhecida configuração 
de meio “rack” de 19° 1 RU com varias 
características avançadas. Níveis de RF e 
áudio e atividade de diversidade estão 
claramente indicados no painel frontal com 
barras de LEDs.  A codificação de segurança e a seleção de freqüências são 
feitas a partir de um botões no painel. Freqüências operacionais e nível de 
monitoramento continuo da bateria do transmissor são indicados por um display 
de LEDs. 

 
 
O transmissor é conectado ao receptor através do conector no painel frontal 
durante a configuração do código de segurança para criar uma chave de 
encriptação única compartilhada unicamente pelo transmissor e o receptor.  
Transmissores múltiplos podem ser programados com um código de segurança 
único durante uma única sessão, porem, uma vez que a seqüência de 
configuração estiver finalizada, o código de encriptação nunca poderá ser 
repetido ou duplicado. A sessão de configuração do código demora somente 
segundos para completar, assim sendo, um novo código poderá ser criado caso 
desejado com cada utilização.  

 
 
O UDR700 pode ser operado a partir de 90-240 VAC ou 11-17 VDC a partir dos 
conectores do painel traseiro. Uma saída balançada de áudio é fornecida através 
de um conector XLR e um atenuador calibrado para um perfeito casamento de 
com um outro equipamento de áudio. Chaves de fase reversa e ground lift são 
fornecidos. Uma saída de áudio digital AES-3id é fornecida através de um 
conector BNC. A saída de áudio digital é desabilitada com os controles do painel 
frontal quando não estiver em uso. As entradas das antenas são padrão 50 Ohm 
BNC.   
 
UT700 

 
O microfone de mão é uma outra opção que possui as 
mesmas características básicas do conjunto de cinto. Todo 
o mecanismo do conjunto de cinto esta integrado neste 
microfone. A bateria possui uma autonomia de 3,5 horas 
com bateria alcalina e 6,5 horas com bateria de lítio.  



A cabeça do microfone é do tipo VeriMic com controles de tom e nível.  
 
 

2. Sistemas de contra–medidas para salas seguras 
 

a. Bloqueadores de Sinais de Celular 

O celular pode ser utilizado como dispositivo de escuta. O microfone do celular, quando 
aberto, pode captar o som do ambiente e transmiti-lo para um ponto de escuta remoto, 
pela rede da operadora. A principio a transmissão pode ser transmitida para qualquer local 
do mundo. 

As características básicas de um sistema efetivo de bloqueio se baseia na capacidade de 
bloquear todas as faixas existentes dos sistemas CDMA, TDMA e GSM ou seja as faixas 
de 800, 900, 1800, 1900 e 2100 MHz. 

Para implementar o sistema corretamente há necessidade de levar em consideração as 
características do local a fim de implementar um sistema com potencia adequada para 
cobrir toda a área de interesse. Dependendo do isolamento eletromagnético do local pode 
haver a necessidade de se utilizar antenas direcionais para garantir que o bloqueio não irá 
vazar para fora da área de interesse. Um estudo profundo tem que ser feito com relação 
as antenas das várias operadoras que ficam ao redor do estabelecimento. Esta distancia 
irá influir na escolha da potencia necessária para cada uma das freqüências bloqueadas.  

Há necessidade nestes casos de ficar atento as regras da Anatel que proíbem o uso de 
equipamento fora da área do estabelecimento. 

A seguir uma descrição de dois sistemas de alta qualidade que podem servir como 
referencia na escolha de um sistema: 

 

 
 

SLKJ-200 
Bloqueador de Celular  

 
 

 

A série SLKJ-200 é baseada em micro-controladores avançados RISC, acoplados com 
transmissores sintetizados tipo PLL, a fim de garantir uma interferência mínima fora da 
banda desejada, alta qualidade de processamento e alta confiabilidade.  

A série SLKJ-200 de bloqueadores de celular foi projetada para funcionar com tensão não 
estável entre os níveis 9 até 12 VDC @ 1 Amp, ou com alimentação interna de baterias 
recarregáveis para backup.  



O Indicador de led verde de alimentação “OK” mostra a tensão fornecida.  

O indicador de led amarelo de carregando “OK” mostra quando a bateria esta carregando, 
quando a bateria estiver carregada este led se apagará.  

A série SLKJ-200 tem uma potência de 1,2 Watts, para uma cobertura ideal da área de 
interesse.  

O uso de antenas de celular de alto desempenho, tipo omni-direcional, com potência ideal, 
garantem o melhor custo beneficio no mercado.  



 

Especificações  

Sistema  
(definido pelo usuário)  

800MHz TDMA, CDMA, AMPS, [iDEN]  
900MHz GSM900, NMT  
1800MHz DCS (GSM1800)  
1900MHz PCS  
2100MHz  

Modulação  Frequency Hopping  
Estabilidade de freqüência  Melhor que 0.1 %  
Estrutura geral Micro controlador RISC em conjunto com um transmissor sintetizado 

PLL.  
Memória Não Volátil, (EEPROM) 
Proteção ambiental  Excelente proteção contra mal funcionamento de software  
Potência de saída  1.2 Watt / por canal – ( 30.5dBm ±0.5bBm )  
Alimentação  Fonte externa de 9 a 12 VDC, @ 1 Amp, / baterias recarregáveis 

internas para backup.  
Consumo  Max 3Watt /por canal .  
Bateria (Opcional)  7 X bateria de Níquel metal 8.4V, 2700-3200 mA/H de capacidade.  

Com uma média de 500 (100-1000) recargas.  
Antenas  Antena de celular [0MNI] direcional.  
Temperatura de 
armazenamento  

-40°C até +85°C.  

Temperatura de operação  0°C até +70°C.  
Dimensões  
Modo Dual  

170 mm X 86 mm X 35 mm (70mm com baterias de 8.4V @ 2700mA/H)  
Não incluído antena e conectores.  

Peso  460g. Não incluído as baterias.  
As especificações são sujeitas a alterações sem a necessidade de comunicação  
 
 

  SLKJ 1000  

Bloqueador de Celular de alta potencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A série SLKJ1000 é baseada em um micro-controlador RISC avançado junto com um 
transmissor PLL sintetizado para garantir a mínima interferência fora da banda desejada, 
alta qualidade de processamento e disponibilidade. 

A série SLKJ1000 de bloqueadores de celular foi projetada para trabalhar com fontes 
instáveis na faixa de 90 a 264 VAC ou para ser alimentado por uma fonte externa de 24 V 
como backup (existe, também, uma opção para uma alimentação externa de 12 VDC). 

A série SLKJ1000 tem uma potencia de saída de 320 mW até 10 W (25 dBm até 40 dBm) 
por banda de celular, o qual pode ser configurado através de 4 chaves selecionadoras (4 
bits) em passos de 1 dB para a sintonização mais adequada da área a ser coberta. 

O uso de antenas de celulares de alto desempenho (OMNI) ou antenas direcionais com 
feixes frontais de 65º, 90º ou 180° e refletores traseiros permite um controle mais exato da 
área a ser coberta e previne quase que totalmente a reflexão traseira e resulta em um 
nível de perda menor que 0,1% (front to back ratio > 30dB) para máxima proteção 
humana. 



Especificações 
 

Sistema 

(definido pelo cliente) 

800MHz TDMA, CDMA, AMPS, [iDEN] 

900MHz GSM900, NMT 

1800MHz DCS (GSM1800) 

1900MHz PCS 

2100MHz 

 
Modulação Frequency Hopping 

 
Estabilidade de freqüência  Melhor que 0.1 % 

  
Estrutura geral Micro controlador RISC junto com um transmissor sintetizado PLL 

 
Memória Não-voltatil, EEPROM 

 
Proteção ambiental Excelente proteção interna contra mal funcionamento do software 

 
Potencia de saída 320mW -10 Watt / Canal  ( 25dBm – 40dBm ) programado 

internamente em passos de 1 dB para melhor sintonização da area a 
ser coberta. 

  
Fonte de alimentação Alimentação na faixa de 90 – 264 V.A.C. /  baterias de 24 V  

(opcionalmente alimentação de 12V de um banco de baterias). 

 
Consumo Max 84 Watts 

 
Antenas Antena celular [OMNI] ou antena direcional com 65º, 90º ou 180° 

 
Reflexão traseira Antenas direcionais com reflexão melhor que 0.1% (relação 

frente para trás > 30dB )  



 
Temperatura de 
armazenamento 

-40°C até +85°C 

 
Temperatura em operação 0°C até +70°C 

 
Dimensões 340 mm (opcional 19”) X 132 mm (3U) X 90 mm / Dual Mode  

 
Peso 3.7 Kg. 

 

 
Cobertura 

Raio de Cobertura (Quando uma antena Omni-direcional (360°) é utilizada) em condições 
típicas até a melhor condição. 

SLKJ200 7m - 20m 

SLKJ1000 20m - 60m 

SLKJ2000 30m - 80m 

Distancia de cobertura (Quando uma antena direcional tipo Panel de ~45° é utilizada) em 
condições típicas: 

SLKJ1000 - 50m-150m 

SLKJ2000 - 70m-200m 

Distancia de cobertura (Quando uma antena direcional tipo YAGI de ~30° é utilizada) em 
condições típicas: 

SLKJ1000 - 80m-250m 

SLKJ2000 - 120m-350m 

  

Observação: uma regra geral, só deve ser levada em conta a condição típica. A condição 
ideal é somente obtida em localizações ideais e distantes de uma antena retransmissora 
do celular e também quando não existe ponto de vista entre elas. 

 
b. Bloqueadores de gravadores 

 

Este dispositivo é muito importante e tem como objetivo bloquear a tentativa de gravar 
conversas de forma dissimulada e não autorizada. 



A distancia que podemos bloquear gravadores digitais é de 2 metros no máximo e de 
gravadores analógicos de no máximo 6 metros. 

Em função disso existe a necessidade de planejar a colocação de um ou mais aparelhos 
levando em consideração o padrão de cobertura do aparelho como é demonstrado com o 
seguinte aparelho e que pode servir como padrão de escolha de aparelhos como o modelo 
SLSJ-01 da Elint Technologies: 

 
Características 
 

• Supressão de áudio de gravadores de fita; 

• Supressão de áudio de gravadores digitais; 

• Relógio de tempo real; 

• Controle remoto; 

• Operação longa (cerca de 3 horas); 

• Carregador inteligente de carga rápida; 

• Leve; 

• Pode ser usado de uma forma portátil; 

Observação: Em alguns casos o sistema pode não bloquear alguns tipos de 
microfones. 

 
Especificações Técnicas 

 

Distância de supressão 

• para gravadores digitas – máximo de 2 metros. 

• para gravadores de fita – máximo de 6 metros. 

Ângulo de supressão 

• Horizontal - 150o 

• Vertical - 120o 

Distância de operação do controle remoto 

• Máximo de 10 metros 

Tempo de operação 

• Máximo de 3 horas 

Tamanho – 290 x 210 x 30 mm 

Peso – 1,8 Kg 



 
 

c. Bloqueador de sinal de vídeo 
 

Este bloqueador tem a função de bloquear transmissores de sinal RF de radio. Ele 
funciona com o principio de um scanner cobrindo as freqüências entre 900 a 2400 MHz 
que são as freqüências que câmeras deste tipo operam. 

A seguir uma descrição de um sistema como exemplo: 
 

SLVJ-20 
Bloqueador portátil de Sinal de Vídeo com Auto Scan 

Características Básicas 

ü Evita a transmissão de sinal de 
câmeras ocultas sem fio; 

ü Portátil do tamanho da palma da 
mão; 

ü Baterias recarregáveis internas 
de Ni-Mh com autonomia 
aproximada de duas horas; 

ü Adaptador AC que permite operação continua sem 
limite de tempo (opcional). 

Especificações Técnicas  

Raio de ação do bloqueador  de 5 a 15 metros – depende da distancia 
entre o transmissor e o receptor – esta 
distancia depende também da potencia do 
transmissor e de paredes ou outros 
bloqueios. Geralmente funciona melhor 
quando a distancia entre transmissor e 
receptor esta entre 20 a 40 metros  

Potência  0,5 watt em 2 Portas  
Antena  Externa  
Fonte de sinal PLL sintetizado 
Banda de Freqüência  900~1360 Mhz, 2400~2500Mhz 
Sistema de Vídeo De análogo a Digital NTSC, PAL, SECAM, 

CCIR, EIA  
Autonomia da bateria  2 horas após carregamento completo  



Alimentação Bateria interna Ni-Mh recarregável 6VDC, 800 
mA, 50/60Hz, Fonte AC 100~240 Chaveavel 

Dimensões  56 (L), 58 (P), 30 (A) mm  
Peso  200 g 
 

Algumas aspectos tem que ser levados em consideração quanto a implementação destes 
sistemas: 

O bloqueador de sinal de vídeo tem potência limitada pelo tamanho / portabilidade, assim 
sendo, seu uso tem as limitações de uma unidade pequena e de potência limitada. 

Para que o bloqueador tenha efeito é necessário que o transmissor esteja distante do 
receptor entre 20 e 40 metros dependendo do ambiente / bloqueios existentes. Depende 
também, da potencia do transmissor. Por exemplo, existem transmissores pequenos de 
100 mW de potência, neste caso, com o bloqueador a plena carga ele bloqueia mesmo a 
distancia de 4 metros ou menos entre transmissor e receptor. 

Caso o transmissor tenha 500 mW, é necessário uma distancia maior entre o 
transmissor  e receptor. 

  
d. Bloqueador de sinal de RF 

 

Este tipo de bloqueador evita todas as formas de transmissão RF no local da sala segura 
(incluindo de celular) 

Este equipamento também é usado para eliminar acionamento remoto de bombas através 
de controle remoto. 

A seguir uma especificação técnica de um produto desta linha e depois as freqüências que 
ele bloqueia: 



e. Detectores de RF 

Junto com bloqueadores há a necessidae de utilisar detectores de sinal. 

No mercado podem ser encontrados dispositivos para detecção de um sinal especifico, 
por exemplo sinal de celular ou sinal de transmissão RF de um vídeo, ou detectores gerais 
para qualquer tipo de sinal de RF como por exemplo o ROOM GUARD da Audiotel.  

3. Blindagem Acústica de salas seguras 

A blindagem acústica de salas seguras inclui o isolamento de pisos, paredes, tetos, 
janelas, portas e dutos (elétricos, ar condicionado etc). O objetivo é atingir atenuação de 
70 dB. A blindagem acústica impede a transmissão de eventos sonoros para fora e vice 
versa. Isso inclui o uso de dispositivos piezoelétricos em vidros para impedir o uso de 
janelas para escuta remota e a inclusão de laminas de chumbo dentro de paredes duplas.  

Para dificultar a gravação de áudio no ambiente podem ser utilizados dois conceitos: o 
primeiro visa a diminuição da taxa sinal /ruído gerando um ruído branco que é um ruído 



ambiental que não chega a causar desconforto porem, ele diminui a capacidade de que 
alguém possa ouvir a conversa a partir de certa distancia do local da conversa. O segundo 
conceito visa o aumento da taxa de sinal/ruído através de implemetação rigorosa de 
isolamento acústico diminuindo assim o nível de ruído e aumentando a taxa de sinal/ruído. 
Por exemplo, para inviabilizar a escuta através de dutos de ar condicionado é necessário 
montar filtros especiais que bloqueiam o sinal acústico porem não diminui a eficiência do 
sistema de ar condicionado.  

O gerador de um sinal branco gera um ruído que faz um mascaramento da conversa 
dificultando a escuta sonora da conversa. Por exemplo, é possível notar em muitos casos 
que conversas de uma sala podem ser ouvidas na outra. Isso é geralmente possível 
quando as paredes são finas ou existe um duto comum de ar condicionado entre as salas 
assim sendo, a voz de uma sala é conduzida a outra através dos dutos do ar 
condicionado.  

O gerador de ruído branco gera um ruído audível que dificulta a inteligibilidade da voz 
através da diminuicão da relação sinal / ruído já que o ruído do ambiente aumenta. 

O uso de gerador de ruído branco é recomendado quando não há possibilidade de gerar 
isolamento acústico, o qual tem como objetivo aumentar a relação sinal / ruído e não 
diminui-la como é o caso do gerador. A aplicação disso pode ser justificada por exemplo 
quando um executivo vai para um local temporário fora da empresa (um hotel por 
exemplo). A colocação de geradores nos tubos de ar condicionado elimina a possibilidade 
de escuta através deste meio. A colocação é rápida e pode ser facilmente desmontada 
depois das reuniões. 

4. Blindagens especiais 

Dependendo das ameaças é necessário empregar blindagens especiais tipo biológico, 
químico, radiológico ou balístico. 

No caso de blindagem biológica e química é necessário isolar a sala de maneira que não 
seja permitida a entrada de ar externo. Nos dutos de ar condicionado é necessário utilizar 
filtros especiais para garantir um fornecimento de ar livre de germes e substancias 
químicas. A seguir um exemplo de um filtro: 



 
 

Quanto a blindagens balísticas, é necessário utilizar blindagem com alto padrão nos vidros 
e garantir que o material de construção das paredes teto e piso sejá de alta resistência . 

 

5. Sensores 

Dependendo da ameaças é necessário considerar a colocação de vários tipos de 
sensores entre eles: 

ü Materiais explosivos 

ü Carta bomba 

ü Variação de fluxo de ar 

ü Presença de corrente elétrica 

ü Variação de luminosidade 

ü Proximidade 

ü Volumétricos 

ü Presença de partículas no ar 

ü Umidade 

ü Ultra-som e infrasom 

ü Som na faixa audível 

ü Fumaça 

ü Variação de temperatura 

ü Calor localizado 



ü Módulo de vibração 

ü Deslocamento 

ü Variação de pressão 

ü Presença de gases incomuns 

 

 

 

 

 

 


