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RESUMO 

 
O artigo em referência “Os Satélites de Comunicação e a Televisão”  da uma abordagem 

histórica de como e quando estes Satélites surgiram e como eles contribuíram para o avanço da 
televisão no Brasil e no mundo. 
 

Mostra também através de exemplos práticos a utilização dos Satélites para distribuição de 
televisão no modelo utilizado pela televisão brasileira. Por exemplo, como produzimos um evento 
internacional “ao vivo” e o “colocamos” dentro da casa do telespectador. 
 

Hoje é impossível imaginar a televisão aberta ou por assinatura sem a utilização dos Satélites. 
Seu uso é crescente, e as novas tecnologias de TV Digital farão com que eles tenham ainda mais 
aplicação em nosso mundo de informação, cultura e entretenimento. 

 
 

1. INTRODUÇÃO: 
Em 1687, Isaac Newton apresentou em seu livro Philosophia Naturalis Principia 

Mathematica a idéia de se criar um satélite artificial da Terra pela primeira vez. Séculos depois, 
em 1945, Arthur C. Clarke, famoso cientista e matemático, em artigo para a revista Wireless 
World, fez a extraordinária antecipação do que se tornaria realidade vinte anos depois. Com 
rigor técnico e matemático, ele demonstrou que havia possibilidade de se colocar um satélite 
em órbita circular da Terra a uma altura de 35.786 km, com velocidade angular exatamente 
igual aquela que a terra tem em torno de seu próprio eixo. Ele sugeriu que esta plataforma 
espacial poderia conter uma estação transmissora de rádio. Assim nasceu a idéia dos satélites 
de telecomunicações. 

As estações terrenas usavam antenas parabólicas rastreadoras de grande diâmetro. Os 
Estados Unidos foram os pioneiros no uso de refletores passivos espaciais. Em 1946, J. 
Mofenson detectou ecos lunares pelo radar. Em 1957, houve o primeiro chaveamento passivo 
de circuitos de voz pela reflexão lunar, realizado por J. H. Trexler.  

Mas mesmo antes disso, a Marinha dos EUA, em 1954, já usava a Lua como refletor passivo 
para fazer comunicações regulares entre o Havaí e Washington usando antenas de 25m de 
diâmetro, direcionáveis, de radiotelescópios. As primeiras experiências usando a Lua como 
refletor passivo foram feitas entre os anos 40 e 50, com radares militares. Eles simplesmente 
redirecionavam os sinais de rádio emitidos da Terra, sem que houvesse qualquer 
processamento. A estrutura refletora passiva operava de modo análogo a um espelho plano da 
óptica-geométrica, segundo as leis da reflexão. 

Em 1957, a Rússia lançou o primeiro satélite ativo da Terra – o Sputnik, capaz de receber, 
amplificar e retransmitir informação de estações terrenas. Ele funcionou por 21 dias 
transmitindo sinais de telemetria. 
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Em 12 de agosto de 1960 foi colocado em órbita pela NASA o primeiro satélite de 
telecomunicações – o Echo I, o qual é o tipo mais simples de satélite (refletor passivo). Era um 
balão esférico de 30m de diâmetro feito de plástico aluminizado. 

Em 10 de julho de 1962, graças a competição entre U.R.S.S. e Estados Unidos, foi lançado 
também pela NASA, o primeiro satélite ativo de telecomunicações - o Telstar, mas ele estava 
longe de ter uma órbita síncrona. Ele girava ao redor da Terra numa órbita baixa e elíptica de 
300 a 500 km de altura, dando uma volta a cada duas horas. O Telstar podia ser usado como 
radioenlace por menos de meia hora de cada vez, somente durante o tempo em que podia ser 
visto simultaneamente pelas duas estações rastreadoras que deveriam se comunicar. 

A órbita sugerida por Clarke é hoje conhecida como geoestacionária e o primeiro satélite a 
receber esta qualificação foi o Syncon I. Lançado em 14 de fevereiro de 1963 pela NASA, 
silenciou depois de 20 segundos. Seguiu-se o Syncon II em 26 de julho de 1963, que funcionou 
perfeitamente. O terceiro satélite síncrono foi o Syncon C, lançado em 19 de agosto de 1964. 
Por ele foram transmitidas imagens de televisão do Japão à Costa Oeste dos EUA, durante os 
Jogos Olímpicos daquele ano. 

 
Em 06 de abril de 1965, foi lançado o satélite Early Bird (Pássaro Madrugador) que atingiu a 

órbita prevista por Clarke, e que se tornou o primeiro satélite comercial para fins de 
comunicação. 

Em 1970 entra em operação o Intelsat III com capacidade para 1200 circuitos de voz e um 
canal de televisão. Em 1971, o Intelsat IV entrava em órbita com 9000 circuitos de voz e 12 
canais de televisão. 

O primeiro satélite brasileiro, o Brasilsat I, foi lançado em 1984 com o propósito de cobrir 
todo território nacional. 

  
FIGURA 1 - BRASILSAT 

 

1.1 TIPOS DE ÓRBITAS  

• Órbitas Polares     •    Órbitas Geoestacionárias  

 

 

 

 

 

            

 
                        FIGURA 2 – ÓRBITA POLAR       FIGURA 3 – ÓRBITA GEOESTACIONÁRIA 



 
O projeto de um sistema de satélite depende inicialmente da escolha de sua órbita. Um 

satélite permanece em órbita porque a força centrífuga causada por sua translação em torno da 
Terra é contrabalançada pela atração gravitacional. Quanto mais baixa a órbita, maior a atração 
centrípeta e maior deverá ser a velocidade de translação para compensá-la e produzir uma 
órbita estável. Os sistemas de órbita baixa são assíncronos, não-geoestacionários. Os satélites 
de baixa altitude ( LEO – Low Earth-Orbit ) têm órbitas de cerca de 1.600 km ou um pouco 
mais, porém abaixo do primeiro cinturão de radiação de Van Allen. Os satélites de média 
altitude ( MEO – Medium Earth-Orbit ) são localizados a cerca de 10.000 km de altura, o que 
os coloca entre os dois cinturões de Van Allen. A altitude dos satélites geoestacionários ( GEO 
– Geoestationary Earth-Orbit ), é definida pelas leis da gravitação universal e ficam a 35.785 
km de altura, quando então têm sua velocidade angular de translação igual à velocidade angular 
da rotação da Terra. 

As órbitas geoestacionárias têm algumas vantagens e também desvantagens, apesar de seu 
uso ser o mais difundido. O satélite permanece quase estacionário em relação à estação terrena. 
Por isso não é exigido equipamento de rastreamento. Não há necessidade de comutação de um 
satélite para outro. Consequentemente, a estação terrena dispensa o equipamento de comutação 
e o complicado sistema de coordenação da comunicação, combinado com a comutação. A 
grande altitude dos satélites permite a cobertura de praticamente toda a superfície da Terra, 
exceto uma pequena calota em cada pólo. O efeito Doppler é muito menor e praticamente 
desprezível, se comparado com as órbitas baixas.  

 

Como desvantagens, sua maior altitude traz maior tempo de propagação. O tempo de ida e 
volta do sinal em um circuito de satélite é de cerca de 500 milissegundos. Os satélites 
geoestacionários exigem maior potência de transmissão e receptores mais sensíveis, tanto nos 
transponders (equipamento receptor, processador e repetidor do sinal recebido no satélite. O 
termo também é usado para a faixa de freqüências ocupada por um canal de televisão no 
satélite), como nos terminais terrenos. É mais complicado colocar um satélite em órbita 
geoestacionária e é necessária uma estação de controle orbital para mantê-lo na posição durante 
sua vida útil. Além disso, são necessários pequenos propulsores a bordo do satélite para a 
manutenção da posição, que são, basicamente, responsáveis pelo tempo de vida útil do satélite.  

 
Um satélite de comunicações nada mais é do que um repetidor ativo de sinal localizado no 

espaço. Ele recebe o sinal que passa por um sistema de antenas, um receptor, um conversor de 
freqüência, um transmissor e depois enviado de volta para determinada região da superfície 
terrestre. O sinal recebido pelo satélite chega extremamente fraco devido à distância que o 
mesmo percorre, que é de aproximadamente 36.000 km. 
 

O satélite é monitorado e controlado por sinais de telemetria enviados por estações 
terrestres. Esses sinais são usados para referência de posicionamento e ajuste correto do satélite 
em sua posição orbital. A energia necessária para o funcionamento do satélite é obtida através 
de painéis solares; essa energia é armazenada em baterias para os períodos de eclipse. 

 
Para que se efetive a comunicação do satélite com a correspondente estação terrena, por todo 

tempo, as posições relativas entre eles não podem sofrer alteração, ou seja, o satélite deve estar 
parado em relação à Terra para que se possa alinhar a antena uma única vez. Isso é possível 
posicionando os satélites numa linha imaginária pré-determinada no espaço, o qual denomina-
se Cinturão de Clarke, sendo conhecido como órbita estacionária e localiza-se sobre a Linha do 
Equador a aproximadamente 36.000 km de altitude (a chamada OSG – órbita dos satélites 
geoestacionários). 

 



No início da era dos satélites de comunicação, pensava-se que a tendência seria somente o 
uso de órbitas geoestacionárias. A primeira exceção em operação regular foi o sistema 
Molnyia, construído pelos soviéticos, que tinha uma órbita inclinada 60 graus em relação ao 
Equador, não síncrono, com uma órbita altamente excêntrica, mas que permitia a cobertura do 
território nas altas latitudes. 
 

Posteriormente, começou-se a utilizar muitos sistemas de satélites não síncronos, não 
somente para atender a peculiaridades de cobertura, mas também para serviços de baixa órbita, 
a fim de permitir o uso de receptores simples. Esses casos são respectivamente os sistemas 
globais de telefonia pessoal e os sistemas de posicionamento global ( GPS ). 
 

Cada planeta possui a sua própria órbita geoestacionária (ela é única e bem definida). A 
OSG depende somente da constante de gravitação universal, da massa, do raio e da velocidade 
angular do planeta em questão. Isto significa que a OSG não depende de grandezas como a 
massa dos satélites, o seu formato ou a sua massa específica (também conhecida como 
densidade). Atualmente, a OSG enfrenta problemas de congestionamento (ou espaço físico) em 
virtude do número crescente de satélites geossíncronos em uso.  
 

Para se colocar um satélite em órbita é preciso trabalhar com muitas variáveis, dentre elas : a 
pressão de radiação, a resistência da atmosfera, a atração gravitacional da Lua e de outros 
corpos celestes (Sol, planetas), a não esfericidade da Terra (não é uma esfera perfeita). 
É interessante notar que 100% da superfície da Terra pode ser coberta com um único satélite 
em órbita polar. O satélite gira em torno da Terra em uma órbita num plano meridiano, que 
passa pelos pólos. Mas a Terra gira segundo um eixo latitudinal do Equador. Assim sendo, 
enquanto o satélite gira, a superfície da Terra muda debaixo dele. Como resultado, cada 
localidade da Terra fica no alcance do satélite duas vezes por dia. 

 
 

1.2 FOOTPRINT     

A área da Terra coberta por um satélite depende de sua localização e da freqüência da 
portadora, e da figura de ganho da antena. A representação geográfica da figura de irradiação 
da antena do satélite é denominada pegada, ou footprint. O footprint de um satélite nada mais é 
do que um diagrama que representa a área de cobertura de recepção, indicando a respectiva 
potência irradiada em cada contorno, onde é essa potência que determina o diâmetro necessário 
da antena. A linha de contorno representa o lugar geométrico dos pontos de igual densidade de 
potência sobre a superfície da Terra.  

 



 
FIGURA 4 – FOOTPRINT BRASILSAT B1, B2 E B3  

 
 

Os satélites brasileiros Brasilsat B1, B2 e B3, operam na Banda C a qual é uma faixa de 
freqüência que está localizada no espectro eletromagnético nas seguintes faixas :  
 

Up Link (sinal transmitido ao satélite) – 5,925 a 6,425 GHz  
Down Link (sinal transmitido à Terra) – 3,7 a 4,2 GHz  
 

Cada satélite possui uma determinada área de cobertura, dependendo de sua posição 
geográfica no espaço e da largura de feixe que cada um proporciona ao irradiar o sinal 
eletromagnético.  
 

A Banda Ku está localizada no espectro nas seguintes faixas de freqüência :  
 

Up Link (sinal transmitido ao satélite) – 10,7 a 11,2 GHz  
Down Link (sinal transmitido à Terra) – 12,7 a 14 GHz  

 
Os satélites para a Banda Ku são capazes de fornecer uma potência de 100W por 

transponder, dessa maneira é perfeitamente possível a utilização de antenas bem menores, cujo 
diâmetro pode variar de 50 a 100 centímetros aproximadamente. Antenas operando nessa faixa 
de freqüência possuem uma largura de feixe menor, quando comparado a Banda C, dessa 
maneira diminui a preocupação de interferências causadas por satélites adjacentes. Um fator 
que caracteriza desvantagem em se trabalhar nessa faixa de freqüência são as atenuações de 



sinais causados pelas chuvas e as causadas pelas moléculas da atmosfera. Deve-se salientar que 
a chuva causa uma atenuação do sinal em Banda Ku nove vezes maior que a Banda C.  

O satélite de Banda Ku denominado PanAmSat6 possui uma privilegiada posição para 
distribuição de sinais no Brasil e está posicionado longitudinalmente a 43° Oeste. Isso faz com 
que as antenas apontadas para o satélite tenham uma elevação maior, diminuindo assim, a 
possibilidade de existir obstáculos que atrapalhem a recepção do sinal. 

 

2. O SATÉLITE E A TELEVISÃO 

A Era dos Satélites de Telecomunicação foi considerada um salto gigantesco. A contribuição 
específica do satélite na transmissão e recepção de sinais, foi a de oferecer uma programação 
em rede em real time, além de dar a esses sinais melhor qualidade e confiabilidade.  
 

Para as redes de televisão, os satélites de telecomunicação vieram facilitar as operações, já 
que em um mesmo sinal, pode-se transmitir e receber sinais de áudio/vídeo, dados e canal de 
voz. No caso dos sinais de dados, pode-se enviar, por exemplo, uma página de comunicação 
interna chamada de Teletexto, onde informações restritas à emissoras da rede e afiliadas são 
monitoradas on-line, além da opção Closed Caption, a qual fornece aos deficientes auditivos a 
possibilidade de “ler” a televisão. O Canal de voz é utilizado pela “cabeça-de-rede” para 
coordenar a programação.  

 
A distribuição do sinal das emissoras pode ser realizada via satélite ou por via terrestre. O 

tráfego de sinais via satélite é feito da emissora cabeça-de-rede para as suas retransmissoras 
e/ou usuários pelas chamadas transmissões ponto-a-ponto e ponto-multi-ponto. Já os sinais via 
terrestre (microondas) somente são realizados ponto-a-ponto. 

 

2.1 A TV ANTES DO SATÉLITE  

Em 1926, o engenheiro escocês John Logie Baird reuniu cinqüenta cientistas em Londres 
para mostrar a imagem de um boneco de ventríloquo que se mexia dentro de uma “engenhoca”. 
Era o início da fase laboratorial da TV. O invento atravessou o Canal da Mancha, chegando à 
França, à Alemanha e até à União Soviética, e a cada ano foi ganhando mais consistência.  

Algum tempo depois, mais exatamente em 1934, as transmissões regulares da BBC foram 
inauguradas com uma reportagem solene : a coroação de George VI. Em 1939, ao transmitir ao 
vivo cenas da Feira Mundial de Nova York, que a TV começou a operar regularmente nos 
EUA. O “invento” ganhou rapidamente o mundo. No mesmo ano em que surgiram 
transmissões regulares, milhares de brasileiros puderam conferir de perto o “milagre do 
século”, na Exposição da TV, realizada na Feira de Amostras do Rio de Janeiro.  

Mesmo nos EUA, um país em pleno desenvolvimento, as dificuldades não eram pequenas. 
Em 1946 havia apenas 14 mil domicílios com TV, e a NBC cobria somente quatro cidades. 
Dois anos depois a TV deu seu primeiro salto gigantesco nos EUA, atingindo o primeiro 
milhão de televisores vendidos.  

Em 1949 chegaram ao Brasil os primeiros equipamentos : transmissores, câmeras, 
microfones e mesa de seleção de imagens, que pesavam juntos 30 toneladas e custaram 5 
milhões de dólares. No dia 18 de setembro de 1950, às 20 horas, foram ao ar as primeiras 
imagens da TV Tupi. O Brasil passava a ser o quarto país do mundo a instalar uma emissora de 
televisão, sendo o primeiro da América Latina.  

Para a inauguração de Brasília em 1960, foi montado um esquema de superprodução para a 
transmissão nacional do discurso de Juscelino Kubitschek. Três aviões sobrevoaram em 
círculos a rota Brasília-Rio de Janeiro transmitindo de um para o outro as imagens em um link 



(ligação entre dois pontos) com microondas. Por somente ser possível o envio de imagens da 
televisão em linha reta, pontos de retransmissão foram instalados em toda a trajetória. O sinal 
subia para o primeiro avião, dele para o seguinte, até descer em Belo Horizonte, de onde era 
transmitido via microondas terrestre para o Rio de Janeiro e depois  para São Paulo pelos 
pontos no Monte de Itatiaia e no Monte do Itapeva, em Campos do Jordão.  

 
A criação de uma rede nacional de televisão tornou-se possível depois que começaram a 

funcionar no Brasil os primeiros equipamentos de vídeo-tape em 1965. Era a época do tráfego. 
Fitas e rolos de filmes viajavam pelo interior do país, percorrendo milhares de quilômetros, 
passando de afiliada para afiliada, muitas vezes desviando-se da rota previamente traçada. Os 
programas eram os mesmos, mas a total falta de simultaneidade impedia a possibilidade de se 
falar em rede ou de uma programação real time.  

 
Com a missão de implantar o Sistema de Telecomunicações Brasileiro, em 1967 é criada a 

Embratel, a qual em 1969 inaugurou o seu primeiro tronco, o Tronco Sul, interligando as 
cidades de Curitiba e Porto Alegre ao Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, uma série de 
programas começaram a ser gerados do Rio, na parte da manhã, e recebidos pelas demais 
estações da rede, a fim de serem exibidos em uma determinada faixa de horário. Era a época 
das “faixas”. Mas havia pelo menos dois inconvenientes graves : a degradação na qualidade da 
imagem e uma operação na qual não se podia confiar totalmente, já que se um link fosse 
desarmado, boa parte da operação era prejudicada.  
 

Nesse mesmo ano fica pronta a interligação do Brasil com a rede de satélites Intelsat. O 
primeiro programa via satélite captado no país foi a descida do homem na Lua.  

 

2.1 A TV USANDO SATÉLITES  

O sinal de uma cabeça-de-rede deve chegar, de alguma forma, às emissoras locais. Existem 
basicamente 3 meios de transmissão e repetição dos sinais : enlaces de UHF, enlaces de 
microondas e satélite. 

A repetição via UHF (Ultra High Frequency – faixa de freqüências entre 300 e 3000 MHz. 
O termo também é usado para designar os canais de televisão do 14 ao 69, que estão nessa 
faixa) foi a primeira a ser empregada no Brasil. Tem custo baixo, embora apresente 
dificuldades na implantação devido à grande possibilidade de interferência e principalmente, o 
grande congestionamento do espectro, que praticamente inviabiliza seu uso em grandes 
cidades.  

Os links de microondas (MO) também têm o problema causado pelo congestionamento do 
espectro (utiliza a faixa de freqüência entre 2,5 e 7 GHz). Já o satélite é o meio de transmissão 
mais confiável, embora não sejam baratos. 

A Rede Bandeirantes foi a pioneira no Brasil no uso do satélite Brasilsat da Primeira 
Geração. Inclusive ela motivou a Embratel a instalar os satélites para atender as necessidades 
da televisão brasileira. Meses depois, a Rede Globo passou também a utilizar a transmissão via 
satélite. Com a introdução das redes internacionais via satélite, os grandes acontecimentos 
mundiais do esporte, da ciência e das notícias são transmitidos simultaneamente para a maioria 
dos países do mundo. O satélite democratizou a cobertura das redes e ainda conseguiu integrar 
as regiões que não recebiam o sinal por via terrestre.  

 

 

 



 

                       

 

 
 

FIGURA 5 – DISTRIBUIÇÃO DE SINAL VIA SATÉLITE 

A distribuição de sinal, portanto, pode ser classificada de 3 formas : Nacional, Regional e 
Local. Os links são os elos que sustentam essa comunicação em cadeia. Existem 2 maneiras das 
emissoras formarem redes : com o uso de microondas ou com o uplink – transmissor de sinal 
direto para o satélite que depois o redistribui para regiões determinadas. Geralmente os dois 
modos são combinados para atender as áreas de cobertura. Quando um programa nacional entra 
no ar, por exemplo, o “Jornal Nacional”, o Rio de Janeiro (cabeça-de-rede) distribui o sinal via 
uplink para todo o Brasil. As emissoras de quase todas as capitais do país (regionais) também 
usam uplinks para levar a programação regional para o interior, por exemplo, o “Globo 
Esporte” ou o “Antena Paulista”, programas produzidos pela Globo SP. A distribuição local do 
sinal é feita por microondas fixos, enlaces terrestres que formam a cadeia entre as emissoras 
regionais e suas respectivas retransmissoras, por exemplo, a TV Vanguarda, afiliada da Rede 
Globo em São José dos Campos. Essa plataforma de transmissão atende a toda a programação 
nacional da Rede Globo, ao vivo ou não. Cada emissora da Rede Globo, tem microondas fixos 
para fechar links entre estúdios e transmissores e, às vezes, também para os centros de 
produção como por exemplo o Projac (Projeto Jacarépagua) que é o principal centro de 
produção da Rede, onde recentemente, a TV Vanguarda participou com links da cidade de  
Jacareí no programa Domingão do Faustão. O Projac concentra os estúdios de gravação de 
novelas, programas de auditório (Planeta Xuxa, Domingão do Faustão e Caldeirão do Huck) e 
minisséries.  

Outro modo de transmissão é o link entre São Paulo e Rio de Janeiro que é feito por uma 
rota terrestre própria da Rede Globo, chamada Rota Rio-SP. Essa rota  possui transmissores 
entre as cidades do Rio de Janeiro – Sumaré – Mendes – Itatiaia – Cruzeiro – Itapeva – São 
José dos Campos – Mogi das Cruzes – Jaraguá – São Paulo, e por ela trafegam gerações de 
matérias jornalísticas, carga comercial e chamadas de programação, além de poder ser utilizada 
como sinal reserva para eventos especiais. 

        

 

 

 

 

 
          FIGURA 6 - DISTRIBUIÇÃO DE SINAL POR MICROONDAS TERRESTRE 

 

O complexo trabalho para fechar os links entre as 113 emissoras que fazem parte da Rede 
Globo não é tarefa fácil para os engenheiros, que sempre trabalham com redundância de sinal 
para evitar falhas na casa dos telespectadores. A tarefa é ainda maior quando ocorre uma 
transmissão simultânea de diferentes eventos ou programas para as diversas praças (cidades 
onde a Rede Globo possui uma emissora), como no caso da transmissão de jogos de futebol que 
não podem ser exibidos nas cidades onde são realizados. 

 



3. VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DOS SATÉLITES 

Os sistemas por satélite possuem muitas vantagens sobre os demais sistemas de transmissão. 
Dentre elas, pode-se citar :  
• Rapidez na implantação em grandes áreas de cobertura;  
• a elevada qualidade e confiabilidade dos serviços prestados;  
• a inerente capacidade multiponto dos satélites;  
• a possibilidade de ligações ponto-a-ponto sobre distâncias muito grandes com apenas dois 

lances (o de subida e o de descida);  
• o custo da manutenção, a qual é mais barata;  
• a possibilidade de acesso imediato às áreas geograficamente isoladas (Amazônia) ou 

topograficamente problemáticas (cercadas por elevadas montanhas); e  
• a ampla área de cobertura.  

 

 3.1 OUTRAS APLICAÇÕES EM TV  

• SNG (Satellite News Gathering) – é uma unidade móvel que transmite sinais 
diretamente para o satélite possibilitando a geração do sinal de qualquer localidade para 
determinada emissora de televisão. A utilização pode ser classificada em eventual ou 
fixa. Na eventual, a emissora contrata um transponder do satélite por determinado 
período, sendo essa contratação pré-programada ou agendada. Na fixa, a emissora 
contrata o serviço por um longo período (no mínimo 1 ano). O SNG é um sistema 
montado em um veículo do tipo caminhão/furgão, onde são instalados todos os 
equipamentos necessários para a transmissão, agilizando a operação do jornalismo com 
entradas ao vivo dos lugares mais remotos, onde a transmissão terrestre não seria possível 
em um pequeno intervalo de tempo. 

 
FIGURA 7 - SNG 

 

• Projeto BI (Brasil Instantâneo) – projeto da Rede Globo onde são utilizadas 3 unidades 
de SNG, permitindo cobrir eventos jornalísticos e de programação de qualquer localidade 
do Brasil, utilizando, para isso, o satélite NAHUELSAT na Banda Ku (faixa de 
freqüência entre 10,95 GHz a 12, 7 GHz). Como exemplo de sua aplicação, pode-se citar 
a recente queda do helicóptero da Família Diniz em São Sebastião. 

•      Fly Away – é um sistema portátil de geração via satélite muito utilizado também pelo 
jornalismo. Esses equipamentos não estão montados em uma plataforma fixa, como num 
veículo do SNG. Geralmente são montados em cases (malas para equipamentos) e podem 
ser transportados em aviões, helicópteros, etc. 

 
     FIGURA 8 – FLY AWAY 

 



• GPS (Global Positioning System) – O Sistema de Posicionamento Global é utilizado 
para o apontamento de antenas de satélites em geral, como as do SNG, e é usado também 
para a implantação de novas torres de transmissão na área de retransmissão, bem como 
para obter informações topográficas e para a navegação aérea e marítima. 

• Previsão do Tempo – satélites meteorológicos  
• Transmissões Internacionais  

 

4. O FUTURO 

• Local TV – É um projeto que utiliza satélites na Banda Ka (faixa de freqüência de 18 
GHz a 31 GHz), onde a quantidade de canais disponíveis por satélite pode chegar a 800, 
uma quantidade muito superior se comparado com a quantidade de canais, por exemplo, 
da Banda C (Brasilsat), que são de 28. Uma característica é a de conseguir transmitir o 
sinal para uma região específica, ou seja, ele consegue focar o feixe do satélite de 
maneira mais dirigida do que os outros. Uma aplicação, por exemplo, seria a de defasar o 
sinal da emissora para determinada região cujo fuso-horário fosse diferente da maior 
parte do país (no caso da Amazônia), podendo os seus telespectadores assistir ao Jornal 
Nacional às 20h00 e não às 18h00.  

• HDTV (High-Definition Television) – TV de alta definição. Padrão de televisão 
digital que gera imagens muito mais nítidas e definidas. Com esse sistema, o 
telespectador receberá uma imagem perfeita (sem chuviscos ou fantasmas) e som digital 
com qualidade de CD. Além disso, com a transmissão digital, haverá a convergência das 
tecnologias da TV e da computação, o que resultará em um aparelho inteligente e 
multifuncional. Permite também, transmitir por um único canal de TV : 1 programa em 
alta definição ou 3 programas em definição normal. A Rede Globo já realizou os 
primeiros testes com o sistema HDTV durante a Copa do Mundo de 1998. Foi a primeira 
transmissão ao vivo para a América do Sul, onde 14 jogos foram transmitidos direto da 
França para São Paulo utilizando equipamentos de última geração em tecnologia digital. 

 

 
             FIGURA 9 – MONITOR HDTV 

 

• Salas de Cinema – As salas de cinema do futuro seguirão o conceito da televisão onde 
a transmissão será digital com filmes sendo transmitidos via satélite, numa grade de 
programação que poderá ser variada de acordo com a expectativa do público.  
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