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Resumo. Este artigo tem por objetivo apresentar o projeto aovivo.ufrgs.br, que 

consiste em um sistema de alto desempenho para transmissões ao vivo pela 

internet de eventos realizados na UFRGS. De maneira resumida, serão abordadas 

as tecnologias empregadas, os desafios no desenvolvimento, a arquitetura da 

cadeia de sistemas envolvidos, os resultados até então obtidos e os trabalhos 

futuros no aprimoramento da solução.   
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1. Introdução 

 
A crescente popularização das tecnologias de mobilidade, a adoção de hábitos no 

consumo de informação sob demanda e o cenário de vanguarda tecnológica em que a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul está inserida, trouxeram a necessidade de 

buscar novas tecnologias, mais inclusivas, para oferecer e suportar serviços de 

transmissão ao vivo de eventos da Universidade via Internet. 

Até 2015, a UFRGS contava apenas com um serviço de transmissões desta 

natureza, através da tecnologia de servidores Helix RealMedia. Essa tecnologia 

apresentava alguns problemas, como alto custo de licenciamento, baixo desempenho, 

parca estabilidade e, mais recentemente, a descontinuidade do suporte do fabricante. 

Por ser uma tecnologia ultrapassada, apresentava graves problemas de 

compatibilidade para os usuários (espectadores), demandando o uso de plug-ins 

adicionais em seus navegadores. Consequentemente, usuários com dispositivos 

móveis ficaram sem suporte, tornando a manutenção do serviço de pouco valor, visto 

que usuários móveis são uma enorme fatia do público consumidor atual. 

Além disto, em eventos de grande porte, como por exemplo, a transmissão da 

Aula Magna do fotógrafo Sebastião Salgado, ocorrida no início do ano de 2014, o 

sistema Helix RealMedia Server apresentou falhas e instabilidades devido ao grande 

número de espectadores, o que resultou na interrupção da transmissão logo nos 

primeiros minutos. Esta péssima experiência demonstrou que um novo rumo devia ser 

tomado e novas tecnologias precisavam ser adotadas para a substituição do serviço 

Helix RealMedia. 

Assim, utilizando apenas recursos já disponíveis, foi desenvolvido o 

aovivo.ufrgs.br, serviço completo de streaming que abrange desde a captura da mídia 

(vídeo, áudio ou vídeo com áudio), passando pela codificação até a entrega ao usuário 

para visualização. Isto foi alcançado apenas com o uso de tecnologias abertas, 

adaptadas à realidade e necessidade da UFRGS, conforme descrito nas seções a 

seguir. 

 



2. Análise de requisitos para a ferramenta de streaming  

 

O ponto de partida para o estudo de sistemas que compusessem uma solução 

completa, que atendesse as necessidades da Universidade, foi a busca por 

tecnologias livres, de código aberto, que pudessem ser adaptadas à realidade dos 

recursos disponíveis, que demandassem apenas trabalho intelectual e técnico, sem a 

necessidade de nenhuma intervenção financeira. 

 Assim, a Divisão de Desenvolvimento e Inovação (DDI) do Centro de 

Processamento de Dados (CPD) desta Universidade, começou a realizar estudos e 

experimentos com as diversas aplicações individuais disponíveis para uso na Internet, 

logo esbarrando em um problema fundamental que rege o cenário de softwares desta 

finalidade: a complexidade inerente às tecnologias de mídia e a 

pulverização/precariedade de informações referentes aos projetos disponíveis. A 

esmagadora maioria dos sistemas são tão complexos que, quando a pessoa ou grupo 

de pessoas que trabalham em um projeto, conseguem torná-lo aplicável ao usuário, 

estável e amigável ao uso não especializado, tornam esta aplicação um produto 

comercial, o que não condizia o que buscávamos. As ferramentas base requeriam 

muito esforço e ainda assim, sozinhas, não conseguiriam desempenhar o papel 

desejado. 

Após muitos estudos de mecanismos com abordagens distintos, testes de 

ferramentas e definições de qual linha de desenvolvimento seguir, chegou-se à 

conclusão de que precisaríamos integrar diversas aplicações diferentes, cada um com 

sua particularidade, a fim de compor a solução como um todo.  

Era necessário, independente das ferramentas escolhidas, assegurar: 

facilidade para quem gera a mídia, automatização nos processamentos da mídia, 

entrega ao cliente através de download HTTPS convencional e uso de codecs que 

qualquer dispositivo fosse capaz de manipular sem a necessidade de nenhum 

adicional ao navegador, seja em desktop ou dispositivo móvel. 

 

Desta forma, ficou definido que a solução deveria abranger/suportar: 

 

 Do lado da unidade geradora da mídia: 

o Uma maneira de capturar a mídia de forma simplificada; 

o Um meio de codificar a mídia localmente no computador produtor com o 

mínimo possível de carga computacional; 

o A possibilidade de, além de transmitir, gravar a transmissão; 

o Um front-end amigável ao usuário que produzirá a mídia em que todas 

as ações sejam intuitivas e descomplicadas; 

 Do lado dos servidores: 

o A automatização completa e em tempo de execução do recebimento, 

processamento e entrega da mídia ao usuário final; 

 Do lado do usuário: 

o Simples abertura de qualquer navegador, em qualquer dispositivo, para 

assistir ao evento. 

  

 

 



3. Etapas de desenvolvimento e tecnologias envolvidas no sistema 

 

Devido ao grande número de elementos de pesquisa, desenvolvimento e adaptação 

de sistemas envolvidos, este projeto precisou ser segmentado em algumas frentes de 

abordagem, conforme segue: 

 

3.1 A unidade produtora de mídia 

 

Em um primeiro momento, trabalhou-se no lado de quem é o produtor da mídia, nos 

mecanismos de como capturar esta mídia, que em geral seriam provenientes de fontes 

de áudio (entradas de áudio) e vídeo (placas de captura) distintas, produzidas por 

equipamentos profissionais ou amadores. A mídia capturada deveria ser codificada 

localmente na máquina de quem produz, para ser pós-processadas adiante, no 

segundo passo do serviço. 

 Estudou-se num primeiro momento, a adoção do framework de multimídia 

GStreamer, que se demonstrou estável apenas em versões para Linux, acabando por 

ser descartado uma vez que inviabilizava a criação de front-end amigável ao nosso 

usuário produtor, geralmente familiarizado com plataforma Microsoft Windows. Chegou 

a ser construída uma distribuição Linux com interface gráfica e Live (sem a 

necessidade de instalação, executável através de um pendrive ou DVD), mas ainda 

assim não era de total domínio pelo usuário. Desta forma, o desenvolvimento seguiu 

para a construção de uma aplicação Windows, de interface mais aprazível e familiar. 

Para tal, utilizamos o framework de multimídia FFmpeg, de código aberto, 

cross-plataform e amplamente adaptado ao longo dos anos, que apesar de ser 

extremamente eficiente na codificação, decodificação e manipulação de mídia, é 

igualmente complexo em seu uso. Basicamente, o FFmpeg é uma aplicação de linha 

de comando, onde concatena-se parâmetros a uma entrada bruta para gerar uma 

saída codificada. 

 
Figura 1. Funcionamento básico do FFmpeg com saída para Icecast 



 Neste sentido, trabalhou-se no desenvolvimento de um front-end para abstrair 

a complexidade do FFmpeg, que é muito sólido em qualquer Sistema Operacional, 

inclusive em plataformas Microsoft. O intuito era fornecer ao usuário uma janela 

simples e intuitiva, com apenas parâmetros de autenticação e escolha de elementos 

da mídia, como resolução, quadros por segundo, etc, além de possibilitar a escolha 

por gravar localmente ou não a transmissão. 

 Esta aplicação, inicialmente chamada de “UFRGS Encoder”, foi desenvolvida 

em C#, através da ferramenta de desenvolvimento Visual Studio 2015 Community, 

gratuita para uso individual e/ou sem fins lucrativos, e encontra-se versionada e em 

constante aprimoramento. Este aplicativo desenvolvido para Windows, em termos 

gerais, decompõe as opções inseridas pelo usuário e as agrega a outras opções pré-

programadas que serão traduzidas em parâmetros para o FFmpeg. 

 

3.2 Autenticação, recebimento e manipulação inicial 

 

Paralelamente, agora com a complexidade da captura de mídia parcialmente 

abstraída, trabalhou-se na infraestrutura e nos mecanismos de codificação final, que 

culminará na entrega aos usuários para a visualização. 

 Em experiências anteriores, desenvolvemos um serviço de streaming de vídeo 

utilizando a aplicação-servidor Icecast para Linux, tecnologia de código aberto que é 

largamente utilizada em rádios online e havia sido recentemente adaptada para a 

transmissão de vídeo. Esta tecnologia mostrou-se muito promissora, mas pecava em 

sua compatibilidade de codecs, fazendo-o funcionar apenas em versões específicas 

dos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, tendo baixíssima compatibilidade 

com dispositivos móveis. Porém, desta experiência, foi obtido muito conhecimento na 

mecânica do streaming, acabando por aplicar o Icecast em parte do sistema, em 

caráter intermediário, mas não para a entrega ao usuário final. 

 Quando a mídia é gerada na unidade produtora, o FFmpeg na aplicação local 

para Windows codifica o áudio e o vídeo utilizando codecs Opus e WebM, 

respectivamente, de boa fidelidade audiovisual e baixa carga de processamento, 

enviando esta mídia a um servidor Icecast. Estes codecs apresentam baixa carga de 

processamento e uma baixa taxa compactação, eliminando a necessidade de uma 

máquina de grande capacidade de processamento por parte do usuário produtor de 

mídia. Por outro lado, torna o envio dessa mídia pela rede com um tráfego de dados 

elevado, pelo baixo desempenho de compactação dos codecs. Como a solução fora 

pensada para o uso interno à Universidade, esse tráfego elevado não representou um 

problema. 

 Uma vez que o Icecast possui grande estabilidade e mecanismos de 

autenticação próprios, foi visto nele um excelente receptor intermediário para aquilo 

que está sendo gerado, garantindo o uso dos canais de transmissão apenas a 

pessoas autorizadas e mantendo o vídeo íntegro, mesmo com oscilações 

momentâneas de rede. 

Assim, durante uma transmissão, temos um usuário gerador enviando vídeo 

processado localmente em codecs Opus e WebM, com autenticação, a um servidor 

Icecast que o recebe e garante um vídeo íntegro ao próximo passo do sistema, o pós-

processamento. 

 

 



3.3 Pós-processamento 

 

No mesmo servidor Linux onde roda a instância do Icecast, foi compilado uma versão 

do FFmpeg para Linux com outros codecs embutidos e habilitados. Esses codecs, 

combinados com rotinas de sistema operacional, identificam quando há uma 

transmissão sendo recebida pelo Icecast e disparam três instâncias de FFmpeg que 

capturam a mídia do Icecast em localhost (pois estão no mesmo servidor) e 

recodificam esta mídia em três diferentes qualidades e tamanhos, sendo: 

 

 Baixa qualidade (para conexões até 256kbps); 

 Média qualidade (para conexões até 512kbps); e 

 Alta qualidade (para conexões de 900kbps ou mais). 

 

A decisão de qual qualidade de vídeo será entregue ao usuário, fica a cargo dos 

mecanismos de detecção e controle de banda do player de vídeo, mais adiante 

abordado neste artigo. 

 

 
 

Figura 2. Banda total de saída por servidor (Aula Magna Prof. Nuccio Ordine) 

 

A recodificação, desta vez, utiliza parâmetros para que os arquivos de saída 

utilizem codecs x264 e AAC, muito mais otimizados para compressão no tamanho 

final, sem perdas de qualidade, porém, com um alto uso de recursos computacionais, 

um dos motivos pelo qual não é feito com estes codecs desde o computador que está 

gerando a mídia, já que seria imperativo ter um hardware muito melhor do que o 

necessário para codificar em Opus e WebM.  

Também, pelo Icecast não trabalhar com os codecs x264 e AAC, não teríamos 

ele como auxiliar no processo de estabilidade e autenticação desejado. É nativo do 

FFmpeg ter mecanismo de saída de arquivos para fluxos não locais, como o RTMP, 

aqui utilizado.  

 

 
Figura 3. Carga de CPU com uma transmissão em andamento 



 

O gráfico anterior representa um servidor virtual com oito núcleos Intel Xeon 

E5-2650 de 2.00GHz, durante o período em que uma transmissão fora realizada.  

 

3.4 Fragmentos, playlists e webserver 

 

Como parte final do processo, utilizou-se servidores web Nginx, compilados com 

HTTPS e HTTP2 e o móduto RTMP, desenvolvido por Roman Arutyunyan, que tem 

por objetivo transformar o Nginx em um servidor de streaming de mídia. 

O FFmpeg ao recodificar a mídia em três fluxos distintos, envia-os ao primeiro 

servidor Nginx com o módulo RTMP, que recebe estas três mídias contínuas e, como 

mecanismo base deste módulo RTMP, fragmenta o vídeo em pedaços de tamanho 

determinado e monta uma playlist auto reciclável (arquivos .m3u8), também de 

tamanho específico, contendo informações que, quando exibidas por um player 

específico no navegador, concatena os vídeos de maneira que pareça uma mídia 

contínua. Essa técnica foi introduzida pela Apple com o nome HLS (HTTP Live 

Streaming) e consiste - resumidamente - em um player compatível, ler uma playlist 

(um pequeno e leve arquivo de texto) que possui informações sobre um conjunto de 

fragmentos de mídia. Se por exemplo, determinarmos que a playlist terá até 60 

segundos e cada fragmento até 13 segundos, a playlist conterá informações dos 

arquivos 1 até o 5, quando se passar 13 segundos, a playlist será reescrita e conterá 

informações dos arquivos 2 até o 6, e assim por diante. Cabe ao player requisitar ao 

servidor, a cada 13 segundos (no exemplo) uma nova playlist, mantendo-a assim, 

sempre atualizada e com fragmentos de mídia ainda não assistidos. 

 

 
 

Figura 4. Análise de playlist e fragmentos de mídia 

 

O primeiro servidor Nginx com módulo RTMP do sistema, enviará 

automaticamente, devido a uma função interna do módulo, os fragmentos de mídia e a 

playlist atual a dois servidores Nginx (também compilado com o módulo RTMP), que 



têm, por fim, visibilidade para a Internet e terão a função de hospedar o player e servir 

os arquivos aos usuários. 

 

3.5 O player e a exibição do conteúdo 

 

Para suportar a exibição ininterrupta dos fragmentos e a leitura programática das 

playlists, é necessário utilizar um player de vídeo compatível com a tecnologia HLS. 

Adotou-se, assim, o projeto colaborativo com raízes brasileiras, Clappr Player, 

desenvolvido inicialmente para atender as transmissões pela Internet dos jogos da 

Copa do Mundo de 2014 pela Globo.com, e agora encontra-se como um projeto aberto 

e disponível para uso. 

Este player, com alguns módulos adicionais, é capaz de identificar a banda de 

Internet disponível pelo usuário e escolher, também de maneira autônoma, qual 

melhor fluxo de dados é estável entregar ao usuário, para que sua experiência seja 

ininterrupta dentro das possibilidades. 

 Como a playlist, em geral, possui um tamanho mínimo de aproximadamente 60 

segundos em fragmentos, é possível determinar mediante configuração do player, que 

o usuário pode optar por “voltar no tempo” e assistir novamente um trecho que tenha 

perdido, podendo a qualquer momento retomar a transmissão ao vivo. 

 
3.6 Licenças de software 
 
Para o cumprimento da premissa de desenvolver um serviço apenas utilizando 

recursos disponíveis, aplicou-se apenas tecnologias de livre uso, conforme o seguinte 

mapeamento individual de aplicações: 

 
Tabela 1. Licenças e recomendações de uso dos softwares utilizados 

Software Licença 

FFmpeg  GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 

Icecast GNU General Public License (GPL) version 2 

Nginx BSD 2-Clause License 

RTMP Nginx Module BSD 2-Clause License 

Clappr BSD 3-Clause License 

Microsoft Visual Studio 

Community 2015 

Licença proprietária, porém de livre uso para projetos 

open source. 

DirectShowNet Library GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 

Opus Codec BSD 3-Clause License 

WebM Codec BSD 3-Clause License 

x264 Codec 

Licença proprietária, necessária apenas para 
fornecedores de software ou hardware que faz a 

codificação/decodificação nesse formato, compilada 

manualmente à instalação do FFmpeg. 

AAC Codec 

Licença proprietária, necessária apenas para 

fornecedores de software ou hardware que faz a 

codificação/decodificação nesse formato, incluso 
nativamente nas versões mais recentes do FFmpeg. 

RTMP (Real-Time 
Messaging Protocol) 

Licença proprietária da Macromedia, liberada para uso 
público pela Adobe. 

HLS (HTTP Live 
Streaming) 

Licença proprietária da Apple, liberada para uso 
público. 

Fonte: Autor 



4. Aplicação da solução 
 
Estruturado desta forma, o serviço mantém a seguinte ordem de acontecimentos:  

1. Captura-se a mídia; 

2. Processa-se localmente, em tempo de execução, a baixo custo computacional; 

3. Submete-se esta versão de baixo processamento ao servidor Icecast; 

4. O servidor Icecast recebe a primeira versão da mídia e instâncias de FFmpeg 

reprocessam localmente em três níveis de qualidade e tamanho distintos; 

5. Cada linha de qualidade de mídia é enviada pelo servidor que contém o Icecast e o 

FFmpeg ao servidor intermediário Nginx com módulo RTMP; 

6. Este servidor, por seu módulo RTMP, fragmenta o vídeo em arquivos de tamanho 

específico e monta as playlists .m3u8; 

7. Por uma função nativa do módulo RTMP, o servidor envia os fragmentos e as 

playlists aos servidores finais Nginx 1 e 2, que por fim, servem as páginas com o 

Clappr Player e os arquivos de mídia aos usuários finais; 

 

 
Imagem 5. Cadeia de acontecimentos do processo 

 

 Utilizando o serviço, foi transmitida recentemente a Aula Magna ministrada pelo 
Prof. Nuccio Ordine, com 1.304 espectadores únicos e pico de 558 espectadores 
simultâneos, utilizando aproximadamente 40% da capacidade combinada de dois 
servidores virtuais Nginx, de seis núcleos Intel Xeon E5-2650 de 2.00GHz e 2GB de 
memória RAM. 

 



 
Imagem 6. Visitantes únicos (Aula Magna Prof. Nuccio Ordine) 

 
 Ainda, tivemos a cobertura positiva de quase a totalidade dos computadores e 
dispositivos utilizados pelos espectadores que assistir à transmissão, 
independentemente de seu sistema operacional, navegador de Internet e banda 
disponível. 

 

 
 

Imagem 7. Top 10 sistemas operacionais utilizados pelos espectadores (Aula Magna 
Prof. Nuccio Ordine) 

 
 Dessa forma, reduziu-se quase a zero os problemas de compatibilidade e 
necessidade da instalação de adicionais aos navegadores compatíveis. 
 

 
Imagem 8. Top 10 browsers utilizados pelos espectadores (Aula Magna Prof. Nuccio 

Ordine) 
 
 
 
 



5. Conclusão e trabalhos futuros 

 
Antes, não era possível garantir sucesso nas transmissões de eventos pela Internet na 

UFRGS, muito pela inerente precariedade técnica do sistema até então utilizado, tanto 

na estrutura do software proprietário aplicado no serviço quanto pela falta de 

compatibilidade por ele oferecida aos usuários. A adoção de tecnologias mais 

inclusivas e de melhor desempenho eram fundamentais para oferecer uma experiência 

satisfatória aos consumidores do conteúdo produzido e apresentado na Universidade. 

Com o desenvolvimento desta solução e sua imediata aplicação, conseguiu-se 

alcançar uma boa maturidade em transmissão de eventos via Internet, com excelentes 

resultados alcançados em eventos com quase 600 espectadores simultâneos, 

atingindo compatibilidade quase total de computadores e dispositivos móveis. 

 Há ainda a necessidade de aprimoramento no desenvolvimento de algumas 
funções em diversos pontos do projeto, como a melhoria no retorno audiovisual e a 
expansão na compatibilidade de equipamentos atendidos da aplicação encoder (front-
end), melhorias na automação dos processos de criação e personalização do player 
de exibição, estudo da aplicação de técnicas de codificação de áudio e vídeo 
utilizando instruções de processamento especializado, como o uso de paralelização 
em tecnologia CUDA de dispositivos gráficos da Nvidia, ou processamento acelerado 
por QuickSync Technology da Intel, além de outros aperfeiçoamentos de desempenho 
em decorrência da natural atualização dos softwares utilizados no projeto. 
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