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INTRODUÇÃO E EMPRESAS PARTICIPANTES 
A Eutelsat do Brasil é uma operadora brasileira de satélites, subsidiária da Eutelsat S.A., que transmite/distribui 

aproximadamente 6800 canais de televisão no mundo. O grupo Eutelsat possui 6 teleportos próprios e mais de 

60 teleportos associados que visam facilitar a comunicação dos mais diversos clientes e diferentes 

nacionalidades, proporcionando a disseminação da informação independentemente do tipo de aplicação. Por 

nossos satélites trafegam canais de TV, sistemas DTH, redes VSAT, acesso à internet por cientes fixos (usuários 

residenciais e empresariais) e móveis (aeronaves e embarcações), sistemas IOT, dentre outros.  

Com a divulgação da Consulta Pública n°9 (“CP9”) da Anatel, que versa sobre a licitação das faixas de frequências 

a serem utilizadas pelos serviços IMT para o 5G, e especificamente, quanto à possibilidade de convivência 

harmoniosa entre os serviços 5G e a rede de distribuição de sinais de áudio e vídeo - aqui referenciada como 

TVRO - convidamos 2 empresas brasileiras e de destacada atuação nacional, a Brasilsat e a Speedcast Serviços 

Multimídia (“Speedcast”) para desenvolver uma sequência de atividades/testes em banda Ku como alternativa 

à atual alocação da TVRO, que encontra-se na banda C e banda C estendida.  

A BRASILSAT é uma empresa com sede em Curitiba e com destacada atuação no desenvolvimento e 

comercialização de sistemas irradiantes, antenas para comunicação via satélite, torres e vários outros produtos 

em um abrangente e especializado portfólio de produtos para telecomunicações.  

A SPEEDCAST está localizada na cidade de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo e representa o que há 

de mais avançado para teleportos no Brasil, com uma gama de serviços desde produção de eventos até 

hospedagem, transmissão e operação de sistemas de televisão por assinatura, além de uplink de canais de 

televisão aberta com abrangência nacional e/ou regional. 

A iniciativa buscou não apenas comprovar a performance técnica da solução, mas também viabilizar a sua 

comercialização por meio de tecnologia nacional e de menor custo em relação à uma solução em banda C.  

Atualmente, há algumas dezenas de canais de televisão das principais redes de radiodifusão brasileira que são 

distribuídos de forma gratuita na posição 70° Oeste sendo recebidos diretamente nas casas dos telespectadores 

por meio de antenas parabólicas que usualmente variam de 1,5m à 3,0m de diâmetro.  
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OBJETIVO  
No contexto da CP 9 e de outras consultas da Anatel, como por exemplo, a Consulta Pública n°50, onde são 

apresentados os parâmetros para definição dos critérios de convivência entre os serviços de comunicação via 

satélite atualmente utilizando a banda C/C estendida, que tem a sua faixa de recepção variando desde 3.625MHz 

à 4.200 MHz e os novos serviços IMT de 5ª geração, entende-se que existe uma discussão sobre 2 prováveis 

alternativas as quais estão descritas abaixo sem maiores detalhes:  

1. Mudança das frequências dos canais atualmente em operação da TVRO para as faixas mais altas de 

frequência da banda C e implantação de filtros que possam mitigar potenciais interferências, e/ou o 

efeito de saturação do LNBF das estações receptoras domésticas 

2. Mudança de todos os canais atualmente em operação da TVRO para a banda Ku  

Diante das alternativas apresentadas, este documento tem como objetivo a apresentação de subsídios para 

a Anatel, Ministério das Comunicações (‘Minicom’) e demais interessados sobre a opção de migração dos 

canais abertos na banda C (TVRO) para a banda Ku, com a recepção simultânea de 2 satélites.  

 

PREMISSAS  
Com a finalidade de assegurar que os testes e medidas inerentes realmente possam ser utilizados como 

subsídios para a tomada de decisão pela Anatel e Minicom, foram adotadas algumas premissas configurando 

uma solução aderente a realidade brasileira:  

• Transmissões digitais e de alto padrão de qualidade 

• Capacidade de expansão de redes  

• Recepção de alta confiabilidade com redundância de satélite implícita  

• Solução existente com ótima relação custo x benefício 

• Tecnologia Nacional 

• Fácil implementação 

• Uso exclusivo de satélites brasileiros (notificados pela Anatel junto à UIT) 

• Estímulo à competição de mercado 

Uma breve explanação sobre as premissas listadas confere-nos que portadoras analógicas deverão ser 

desligadas quando da migração da TVRO, melhorando sobremaneira a experiência do telespectador, a eficiência 

espectral das transmissões, e consequentemente, os custos para as emissoras de televisão.  

Quanto à confiabilidade da solução, utilizando-se de uma antena de recepção capaz de receber 2 satélites em 

órbita geoestacionária estabilizada de forma simultânea, garante-se uma maior robustez pelo emprego de uma 

redundância entre os satélites. Caso haja algum problema operacional com qualquer dos satélites utilizados, a 

emissora poderá transmitir o seu sinal no outro satélite, mantendo a continuidade das suas transmissões e 
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evitando privar o telespectador da visualização do conteúdo.  Há uma capacidade de expansão de redes/ 

emissoras de televisão pela utilização de 2 satélites distintos na banda Ku.  

A busca por esta arquitetura de teste levou em conta os possíveis valores dos kits de recepção, a disponibilidade 

de todos os elementos/equipamentos no mercado e os custos de instalação. Não há de se falar em uma solução 

para a migração caso ela não tenha um custo razoável, que apresente boa performance técnica e seja de fácil 

implementação. 

A utilização de satélites brasileiros é de suma importância para assegurar a continuidade dos serviços, pois os 

mesmos são projetados para atender prioritariamente o Brasil e de acordo com especificações técnicas de 

cobertura e capacidade definidas pela própria Anatel, garantido cobertura de 100% do território nacional além 

de maior potência. Outros fatores preponderantes são o provimento de suporte adequado e incentivar as 

empresas que investem no Brasil e assumiram compromissos junto à Anatel através dos Termos de 

Autorização dos satélites em questão, além do estímulo a concorrência no que tange ao provimento de 

capacidade satelital.  

BREVE DESCRIÇÃO - CONCEITO 
A recepção simultânea de múltiplos satélites é largamente utilizada em países como os Estados Unidos, e 

particularmente em diversos países da Europa.  

Nos Estados Unidos, a principal aplicação é a recepção em banda C para o uso profissional de sinais a serem 

distribuídos pelos operadores de televisão por assinatura. Na Europa, a principal utilização é a recepção 

residencial de diversos satélites que contém diferentes conteúdos, de diferentes operadores. 

No Brasil, a Lei Geral de Telecomunicações, n° 9472, de 16 de julho de 1997, caracteriza os satélites brasileiros 

como aqueles que utilizam posições orbitais notificadas à União Internacional de Telecomunicações (“UIT”) pela 

administração brasileira, Anatel. No tocante à autorização de uma posição orbital brasileira, a Anatel, através 

de termo de autorização específico, determina que uma série de obrigações sejam cumpridas pelo operador de 

satélite, detentor desta autorização, as quais listamos algumas mais comumente requeridas:  

 Cobertura de 100% do território brasileiro incluindo ilhas  

 Alocação de pelo menos 50% da capacidade operacional do satélite para cobrir o Brasil  

 Implantação e operação de estação de controle, comando e telemetria em território brasileiro 

 A outra opção de termo de exploração autorização é quando um operador de satélites apresenta um pedido à 

Anatel para que se autorize um satélite que está notificado na UIT por uma administração estrangeira. Após 

todos os estudos para cumprimento de normas regulatórias, técnicas e administrativas, a Anatel pode conceder 

o termo de autorização, mas inexistindo obrigatoriedades como as descritas anteriormente.  

Os testes levaram em conta os aspectos acima mencionados, os quais podem impactar substancialmente nas 

obrigações que os operadores de satélite teriam. Desta maneira, foram escolhidos 2 satélites brasileiros para o 

referido teste. 

Não é objeto deste relatório a discussão dos aspectos regulatórios de uma provável regulamentação da TVRO.  

A banda Ku opera em subfaixas, que variam de 10,7GHz à 10,95GHz, 11,2GHz à 11,45GHz e 11,7GHz até 12,75 

GHz que são largamente utilizadas nos serviços de televisão por assinatura via satélite, internacionalmente 
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conhecidos como DTH (Direct to Home). No Brasil, há diversas empresas operando tal serviço, utilizando antenas 

de recepção que vão desde 60 cm até 1,5 m de diâmetro, dependendo da região do país.  

Aproveitando-se deste conceito, a Eutelsat idealizou a realização de tais testes, projetando uma solução que 

fosse simples, de custo accessível e de fácil implantação.   

PREPARATIVOS PARA OS TESTES 

As antenas de recepção foram instaladas na última semana de julho de 2020, permitindo que os testes tivessem 

o seu início em seguida. Foram realizadas medidas aleatórias no tempo que foram consolidadas em tabela a ser 

apresentada em capítulo específico deste relatório. Vários potenciais interessados foram convidados a visualizar 

e acompanhar a realização de medidas no teleporto da Speedcast, localizado na Avenida Valville, 450 – 

Tanquinho, na cidade de Santana de Parnaíba - SP, cujas as coordenadas geográficas são: Latitude: 46° 53' 40,2" 

W e Longitude: 23° 26' 51,4" S  

Foram utilizados os seguintes equipamentos e instrumentos de medição:  

 1 Antena 75cm Marca Brasilsat Modelo SOA 107 – 075X - SINGLE BEAM  

 2 Antenas 75cm Marca Brasilsat Modelo SOA 107 – 075X - DUAL BEAM 

 3 LNBFs Marca Brasilsat. Modelo 61291 ; Temperatura de Ruído: 67°K  

 Analisador de espectro KEYSIGHT FieldFox N9918A 

 Analisador Marca PROMAX EXPLORER 

 Fonte AC/DC 18V. 

 Cabos RG-6, conectores F e adaptadores F / BNC. 

 Gravador de Vídeo Marca AJA Modelo KI-PRO-MINI 

 IRD – DTH BLUTV Modelo DH1551 

 IRD – DVB-S2 sem CAS Banda L 

 2 Televisores Samsung Full HD – HDMI Modelo T27A550 

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura proposta, contendo a informação dos satélites utilizados e as antenas 

de recepção:   

Arquitetura dos Testes  
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Os testes são realizados considerando 2 satélites brasileiros onde existem operações DTH, o Eutelsat 65WA, na 

posição orbital 65° e outro satélite operando na posição orbital 70°. Foram instaladas 2 antenas de recepção de 

75 cm de diâmetro da marca Brasilsat, modelo SOA 107 – 075X - DUAL BEAM com a capacidade de receber sinais 

dos 2 satélites simultaneamente. Adicionalmente, instalou-se 1 antena do mesmo modelo, no entanto com 

apenas um LNBF, e consequentemente, com a capacidade de receber apenas 1 satélite. Esta última foi 

denominada como Antena de Referência.   

As antenas foram instaladas na mesma área externa do teleporto com um comprimento de cabo de 37 m entre 

o local de instalação até o receptor/equipamento de medição. Todas as antenas utilizam LNBFs com as mesmas 

características.  

                      

Figura 1     Figura 2   Figura 3 

Em resumo, quanto ao tamanho de portadoras, utilizou-se portadoras de 36 MHz e 9 MHz, ambas com 

modulação 8PSK FEC 2/3 e padrão DVB-S2 MPEG-4.   

Nos casos apresentados acima, são simuladas 2 situações que na prática corresponderiam:  

1) A transmissão de um único canal de televisão de 9 MHz a partir de uma estação de uplink que 

compartilharia o transponder do satélite com demais serviços e/ou portadoras – situação similar quando 

uma emissora transmite sua própria portadora para o satélite a partir de suas instalações.  

2) A transmissão de 1 portadora de 36 MHz simulando a concentração de vários canais de televisão com 

multiplexação de sinais em uma portadora MCPC (Multiple Channels per Carrier), utilizando todos os 

recursos de potência do transponder do satélite.  

A Brasilsat que já comercializava a antena de 75cm de diâmetro modelo SOA 107-075X SINGLE BEAM para 

atender a recepção dos sinais de televisão por assinatura via satélite desenvolveu a antena modelo SOA 107 – 

075X - DUAL BEAM, com a capacidade de receber 2 satélites distintos simultaneamente.  Os LNBFs foram 

posicionados de forma que houvesse uma degradação similar para os 2 satélites pelo desfocamento do eixo em 

relação à posição original, quando comparada com uma antena que possui somente um LNBF. 

Na definição do projeto da antena, procurou-se no aspecto técnico a simplificação da instalação e manutenção 

de características técnicas na recepção de sinais das antenas desenvolvidas para a recepção de 1 único satélite.  
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Foram realizadas medidas visando a comparação de performances nas duas abordagens, principalmente no que 

tange à relação C/N, que determinará a margem disponível e a disponibilidade anual. Outras medidas realizadas 

foram tempo de apontamento e nível de sinal recebido.  

Quanto à performance e disponibilidade dos enlaces, foram realizados cálculos de enlace pela Eutelsat no seu 

satélite Eutelsat 65WA buscando demonstrar o desempenho teórico e confrontar com as medidas realizadas 

durante os testes. O resumo dos cálculos de enlace encontra-se no anexo deste documento, assim como os 

cálculos para a recepção dos sinais em São Paulo, além da comparação com os resultados práticos que encontra-

-se no capítulo de resultados. 

A Speedcast hospeda toda a solução e opera a transmissão dos canais do recém-inaugurado serviço de televisão 

por assinatura via satélite BluTV, da empresa 1Sat Telecomunicações. As instalações das antenas de recepção, 

a recepção dos canais do sinal de DTH da BluTV, bem como do sistema de DTH operando à 70° oeste, além do 

canal de 9 MHZ foram realizadas pela Speedcast utilizando os equipamentos acima descritos em seu teleporto.  

 

SEQUÊNCIA DE TESTES 
Foi definida a sequência de ações abaixo para a correta instalação, coleta de informação e medidas para 

posterior compilação e apresentação dos resultados 

1) Apontar as 2 antenas de 75 cm da marca Brasilsat, modelo SOA 107 – 075X - DUAL BEAM para os 

satélites em questão. Notar que os LNBFs estão posicionados de maneira que ao receber o sinal do 1° 

satélite, automaticamente o segundo satélite será recebido. Anotar o tempo de instalação e 

apontamento 

2) Apontar a antena marca Brasilsat com alimentador/LNBF único para o satélite Eutelsat 65WA.  Anotar 

o tempo de instalação e apontamento. 

3) Certificar que todos os sinais estão sendo recebidos pelos receptores/set-top-boxes com boa 

qualidade e sem congelamento de sinais 

4) Importante que existam receptores e/ou set-top-boxes para receber os sinais do DTH da BluTV 

(Eutelsat 65WA), do DTH operando à 70° Oeste, além da portadora de 9 MHz  

5) Medir C/N da antena de referência (um único LNBF), e simultaneamente gravar os sinais de vídeo 

utilizando a portadora de 36MHz no Eutelsat 65WA   

6) Medir C/N da antena Dual-Beam e simultaneamente gravar os sinais de vídeo utilizando as portadoras 

de 36MHz presentes no Eutelsat 65WA e no satélite à 70° Oeste  

7) Repetir os itens 5 e 6 aleatoriamente durante os dias subsequentes  

8) Repetir os itens 5 e 6 para as portadoras de 9 MHz no Eutelsat 65WA e 36MHz à 70° Oeste  

9) Medir o nível de sinal recebido em cada medida  

Notas 

 Utilizar sempre os mesmos parâmetros no analisador de espectro ao fazer as medidas, além dos 

mesmos receptores/set-top-boxes 

 Referenciar condições climáticas, temperatura e qualquer variação durante a realização das medidas  
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PLANILHA DE MEDIÇÕES  

TESTE 
Nº Antena  Satélite 

BANDA L / POL /  
PORTADORA 

C/N 
Medido 

(dB) 

C/N+I 
Cálculo 
Enlace 

(dB) 

Receive 
Level 
dBm Data  Horário 

TEMP. /  

COND. 
CLIMA 

1 Referência 65W 1010 – V - 36MHz 17,0 15,92 -35.0 03/ago 19:15 19º/Claro 

2 Dual Beam 65W 1010 - V - 36MHz 16,5 14,66 -35.9 03/ago 19:21 19º/Claro 

3 Dual Beam 70W 1740 – H - 36MHz 12,0  N/A -37.8 03/ago 19:30 19º/Claro 

4 Referência 65W 1010 - V - 36MHz 16,4 15,92 -35.4 05/ago 16:10 24º/Claro 

5 Dual Beam 65W 1010 – V - 36MHz 15,2 14,66 -34.7 05/ago 16:13 24º/Claro 

6 Dual Beam 70W 1740 – H - 36MHz 12,8  N/A -37.8 05/ago 16:24 24º/Claro 

7 Referência 65W 1687 – V - 9MHz 12,7 13,20 -44.2 05/ago 19:07 17º/Claro 

8 Dual Beam 65W 1687 - V - 9MHz 12,5 12,18 -45.0 05/ago 19:13 17º/Claro 

9 Referência 65W 1687 – V - 9MHz 13,2 13,20 -45.9 10/ago 14:40 26º/Claro 

10 Dual Beam 65W 1687 – V - 9MHz 12,9 12,18 -45.3 10/ago 14:46 26º/Claro 

11 Referência 65W 1010 – V - 36MHz 16,4 15,92 -35.4 10/ago 16:10 26º/Claro 

12 Dual Beam 65W 1010 – V - 36MHz 15,2 14,66 -34.7 10/ago 16:13 27º/Claro 

13 Dual Beam 70W 1740 – H - 36MHz 12,8  N/A -37.8 10/ago 16:24 27º/Claro 

14 Referência 65W 1687 – V - 9MHz 12,8 13,20 -44.9 10/ago 19:20 21º/Claro 

15 Dual Beam 65W 1687 – V - 9MHz 12,4 12,18 -46.0 10/ago 19:26 21º/Claro 

16 Referência 65W 1010 – V - 36MHz 15,0 15,92 35.5 12/ago 10:29 22º/Claro 

17 Dual Beam 65W 1010 – V - 36MHz 15,2 14,66 35.2 12/ago 10:32 22º/Claro 

18 Dual Beam 70W 1740 – H - 36MHz 12,0 N/A  39.4 12/ago 10:36 23º/Claro 

19 Referência 65W 1687 – V - 9MHz 12,3 13,20 44.0 12/ago 10:38 23º/Claro 

20 Dual Beam 65W 1687 – V - 9MHz 12,2 12,18 45.5 12/ago 10:42 23º/Claro 
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A figura 4 apresenta uma amostra da gravação dos sinais das portadoras dos sistemas de DTH operando nos 

satélites Eutelsat 65WA e à 70° Oeste.  

 

Figura 4 

As medidas foram realizadas prioritariamente quando havia uma empresa visitando as instalações da Speedcast 

para que toda a sequência de atividades fosse demonstrada. Registramos o comparecimento de 4 emissoras de 

alcance nacional de forma individualizada bem como da associação de emissoras.   

 

CONCLUSÕES  

1) ANTENAS DE RECEPÇÃO  
 

Instalação: As antenas da marca Brasilsat, modelo SOA 107 – 075X - DUAL BEAM - 75 cm permitem 

apontamentos extremamente rápidos e eficientes com tempos compatíveis com os de uma antena de DTH, 

tendo em vista que somente há um ajuste necessário que é realizado girando-se o conjunto refletor da antena 

no sentido horário, ou anti-horário. Não há a necessidade de ajuste da posição dos LNBFs. O manual de 

instalação da mesma, anexo ao presente do documento descreve uma sequência de atividades que leva a 

reduzidos tempos de instalação e apontamento. O procedimento será exatamente o mesmo, não importando 

a região do Brasil onde a antena será instalada, devido as características mecânicas de construção da antena. 

Estima-se um tempo médio de 1 hora para a instalação e apontamento da antena, algo realmente otimizado 

em relação aos apontamentos de antenas de maior porte em banda C, o que indica que as instalações tendem 

a ser mais baratas pelo ganho de produtividade dos instaladores. Tal tempo poderá ser acrescido caso haja a 



 
 

 

11 
 

necessidade de passagem de cabo por dutos, ou locais de difícil acesso, similar a uma instalação de serviço de 

DTH convencional. 

Cabe lembrar que todo o desenvolvimento tecnológico foi feito no Brasil, considerando as particularidades do 

país, como a extensão territorial que poderia requerer ajustes de posicionamentos relativos entre os LNBFs e 

que foram evitados através da utilização da montagem polar do suporte dos LNBFs na antena dual-beam.  

Performance: As medidas comparativas entre as antenas de referência e dual-beam para o satélite Eutelsat 

65WA mostram uma degradação de C/N entre 0,2 dB e 1,2 dB, quando se utiliza uma portadora com 

transponder saturado de 36 MHz. Tal degradação reflete as condições de apontamento durante os 

experimentos que eram refeitos para a tomada destas medidas. Para os cálculos de enlace, foram utilizados 

valores para os cenários menos favorecidos, onde poderia haver uma degradação mais alta. 

Considerando-se medidas com a portadora de 9 MHz para o satélite Eutelsat 65WA, a degradação do C/N varia 

entre 0,1 e 0,4 dB quando feita a mesma comparação.  

Todas as variações acima estão dentro da expectativa dos resultados tomando-se como referência a diferença 

de G/T entre os modelos de antenas, acrescidas de imprecisões no reapontamento das antenas.  

Comparativamente com os valores obtidos nos cálculos de enlace, as variações ficam entre 0 e 1,08 dB, exceto 

em 1 medida. São valores que refletem pequenas imprecisões e /ou variações naturais das posições do satélite 

dentro do ‘box’ imaginário descrito no seu movimento, além da própria precisão intrínseca do sistema de 

medidas.  

Custos: Considerando uma antena de 75 cm de diâmetro, 20m de cabo e LNBFs chega-se a um valor com 

impostos de menos de R$ 150, de acordo com a Brasilsat, valor menor do que quando comparado com a 

substituição de antena, filtro e LNBF em banda C.  

Assumindo que os custos de instalação serão similares aos das antenas de recepção de televisão via satélite 

DTH, toma-se como referência os valores constantes do website da BluTV https://www.blutv.com.br/, tem-se 

um valor de referência de R$90. Custos menores e/ou similares foram obtidos quando da busca de cotações 

com instaladores para instalações similares.  

Em resumo, o fornecimento de uma antena de 75cm, 2 LNBF, cabos e conectores incluindo a instalação estaria 

em um valor menor do que R$240.  

 

2) ROBUSTEZ E SIMPLICIDADE DA SOLUÇÃO 

 

Redundância: Pela natureza da solução apresentada, tem-se que as antenas de recepção já recebem os sinais 

de 2 satélites simultaneamente que, no caso, estão apartados de aproximadamente 5° e são autorizados à 2 

operadores de satélites brasileiros distintos, com seus centros de controle, telemetria e comando localizados no 

país garantindo uma robustez nunca antes vista para uma solução deste porte.  

Há uma solução de redundância implícita, onde caso haja uma falha operacional em qualquer dos 2 satélites 

envolvidos, as antenas de recepção não precisarão ser reapontadas, mas simplesmente a antena de transmissão 

https://www.blutv.com.br/


 
 

 

12 
 

precisará de migração. Cria-se ainda a possibilidade de que um mesmo sinal seja transmitido simultaneamente 

para os 2 satélites garantindo o que denomina-se hot standby.   

Há de se garantir somente que haja compatibilidade entre todos os receptores atualmente em utilização para 

que em um aprimoramento da solução apresentada seja possível através da utilização de somente um cabo 

saindo da antena dual-beam. Tal facilitação implicará em uma simplificação ainda maior da solução assumindo 

a utilização do mesmo receptor para os 2 satélites. No teste realizado, foi necessário utilizar 2 receptores 

distintos, pois os operadores de DTH possuem sistemas de criptografia distintos.   

Margens : Os cálculos de enlace foram realizados levando-se em conta todos os parâmetros recomendados, 

como modelagens de precipitação recomendados pela ITU, contribuições de satélites adjacentes que possam 

degradar o sinal recebido, além das características das antenas de transmissão e recepção.  

Os cálculos de enlace levam em consideração eventuais degradações naturais nos elementos de potência do 

transponder ao longo de toda a vida útil do satélite. 

A contribuição negativa da operação de satélites adjacentes que pode não estar acontecendo neste momento, 

mas que precisa ser levado em conta sempre imaginando o cenário mais pessimista também é levado em conta. 

Utilizando antenas de recepção de 75 cm dual-beam para o caso onde haja a transmissão de uma portadora 

MCPC, ou seja, vários emissoras/canais transmitidos de forma multiplexada, similar à uma operação de DTH, 

alcança-se disponibilidade anual projetada superior à 99,5% em 24 das 27 capitais (incluindo Brasília) do país 

no satélite Eutelsat 65WA. A utilização de antenas de maior porte 90 cm, 1,2m e 1,4m é recomendada em outras 

regiões para atingir disponibilidade próxima e/ou superior à 99,5%.  

Utilizando antenas de recepção de 75 cm dual-beam para o caso onde haja a transmissão de uma portadora 

SCPC simulada pela situação onde se transmite uma portadora de 9 MHz, a disponibilidade anual projetada 

para 22 das 27 capitais do país se mostra superior à 99,5% no satélite Eutelsat 65WA. A utilização de antenas 

de maior porte como 90 cm, 1,2m e 1,4m é recomendada nas outras regiões para atingir disponibilidade próxima 

à 99,5%.  

 

3) CAPACIDADE SATELITE 
Como mencionado anteriormente, procurou-se utilizar somente satélites brasileiros, ou seja, aqueles cuja a 

posição orbital foi notificada pela administração brasileira – Anatel, junto a UIT.   

Sob o aspecto técnico da solução, é plenamente possível atingir disponibilidades ao redor de 99,5% para todo o 

Brasil apenas variando o diâmetro das antenas.  

Outro fator que contribui positivamente para o aumento da disponibilidade é a utilização de canais 

multiplexados em portadora MCPC, onde se utiliza toda a potência do transponder, ou seja, trabalha-se com 

o ‘transponder saturado’. Esta situação foi simulada pela utilização do teleporto da Speedcast em São Paulo. 

Tipicamente, poderiam ser multiplexados entre 4 e 8 canais em alta definição (HD) no padrão DVB-S2 MPEG-

4 e transmitidos através de uma única portadora de 36 MHz, equivalente à 1 transponder no Eutelsat 65WA. 

A determinação da taxa útil de transmissão por canal definirá o número máximo de canais que se poderá 

transmitir por transponder.  
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As posições orbitais 65° Oeste e 70° Oeste são privilegiadas quanto ao apontamento a partir de qualquer parte 

do território nacional apresentando ângulos de elevação superior à 47 graus, o que praticamente viabiliza a 

totalidade de reapontamentos /instalações quando da efetiva migração.  

 

Q&A  
Apresentamos uma lista de perguntas mais frequentes que possam advir da solução testada e sumarizada 

neste relatório. Nos colocamos à disposição para quaisquer questionamentos posteriores.  

Q1: Quais são as soluções possíveis em banda Ku para a TVRO ? 
R1: Na parte de recepção pode se usar uma solução similar ao DTH, ou uma solução empregando antena dual-
beam, permitindo a recepção simultânea de 2 satélites  
 
Q2: Qual seria a disponibilidade de uma transmissão da TVRO em banda Ku? 
R2: É plenamente viável atingir uma disponibilidade similar ao serviço DTH (~ 99,5%) 
 
Q3: Como migrar a TVRO da banda C padrão para banda Ku? 
R3: Pode se optar pela simples transmissão das portadoras em banda Ku, a partir das sedes das emissoras de 
TV, havendo um período de dupla iluminação para limpeza da faixa da banda C, ou pode-se ainda utilizar um 
teleporto para retransmitir os sinais multiplexados aumentando a robustez da solução, similar a transmissão de 
um sinal DTH. Neste caso, a interligação entre emissoras e teleporto poderia ser realizada por fibra, rádio. 
 
Q4: Quanto custaria um kit de recepção composto por antena 75cm+2LNBFs+cabo?  
R4:  Menos do que R$150, com a vantagem da recepção de 2 satélites simultaneamente 
 
Q5: Quais as vantagens de uma antena dual-beam? É de fácil instalação? 
R5: A antena foi desenvolvida no Brasil para evitar grandes ajustes em campo, permitindo o apontamento com 
um celular contendo inclinômetro e bússola. Outra vantagem é possuir um Back up de satélite 
 
Q6: Qual o valor estimado de instalação para uma solução utilizando uma antena dual-beam? 
R6: A estimativa é do mesmo valor da instalação de uma recepção de DTH, entre R$ 60 e R$ 90  
 
Q7: Poderia ser utilizada uma antena dual beam com apenas um cabo saindo dos LNBFs?  
R7: Sim. Esta solução já está disponível atualmente e é largamente utilizada conhecida como LNBF Monobloco  
 
Q8: Que receptor poderia ser utilizado?  
R8: Qualquer receptor que receba o sinal DVB-S2 e opere em banda L 
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Anexo A – Características 

Técnicas e Manual de 

Instalação Antena Brasilsat 
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Anexo B – Cálculos de Enlace 

Satélite Eutelsat 65WA  
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Município Satélite Portadora 
Disponibilidade 

Cálculo de Enlace 
C/N+I Cálculo 

Enlace (dB) 
Diâmetro antena 

Dual beam* 

São Paulo 65W 36 MHz 99,92 14,66 0,78 

Porto Alegre 65W 36 MHz 99,96 14,74 0,78 

Manaus 65W 36 MHz 99,84 14,88 0,78 

Campo Grande 65W 36 MHz 99,90 14,76 0,78 

Fortaleza 65W 36 MHz 99,90 14,88 0,78 

Curitiba 65W 36 MHz 99,93 14,41 0,78 

Florianópolis 65W 36 MHz 99,95 14,35 0,78 

Vitória 65W 36 MHz 99,92 14,09 0,78 

Belo Horizonte 65W 36 MHz 99,91 14,55 0,78 

Rio de Janeiro 65W 36 MHz 99,94 14,71 0,78 

Salvador 65W 36 MHz 99,90 14,78 0,78 

Aracaju 65W 36 MHz 99,90 15,11 0,78 

Recife 65W 36 MHz 99,91 15,01 0,78 

Maceió 65W 36 MHz 99,90 15,09 0,78 

João Pessoa 65W 36 MHz 99,90 14,96 0,78 

Teresina 65W 36 MHz 99,92 15,00 0,78 

São Luís 65W 36 MHz 99,90 15,04 0,78 

Natal 65W 36 MHz 99,88 14,95 0,78 

Brasília 65W 36 MHz 99,91 15,12 0,78 

Goiânia 65W 36 MHz 99,91 14,96 0,78 

Cuiabá 65W 36 MHz 99,51 11,43 0,78 

Palmas 65W 36 MHz 99,92 14,40 0,78 

Belém 65W 36 MHz 99,86 15,17 0,78 

Porto Velho 65W 36 MHz 99,59 12,32 1,2 

Macapá 65W 36 MHz 99,66 12,86 0,78 

Rio Branco 65W 36 MHz 99,62 12,36 1,2 

Boa Vista 65W 36 MHz 99,75 13,10 1,2 

 

* Apesar do modelos das antenas da Brasilsat serem denominados SOA 107 – 075X, o diâmetro real é de 

78cm, motivo pelo qual a representamos desta forma nas tabelas 
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 * Apesar do modelos das antenas da Brasilsat serem denominados SOA 107 – 075X, o diâmetro real é de 

78cm, motivo pelo qual a representamos desta forma nas tabelas 

  

   

   

Município Satélite Portadora 
Disponibilidade 

Cálculo de Enlace 
C/N+I Cálculo 

Enlace (dB) 
Diâmetro antena 

Dual beam* 

São Paulo 65W 9 MHz 99,74 12,18 0,78 

Porto Alegre 65W 9 MHz 99,82 12,24 0,78 

Manaus 65W 9 MHz 99,57 12,36 0,78 

Campo Grande 65W 9 MHz 99,71 12,38 0,78 

Fortaleza 65W 9 MHz 99,71 12,36 0,78 

Curitiba 65W 9 MHz 99,75 11,97 0,78 

Florianópolis 65W 9 MHz 99,77 11,92 0,78 

Vitória 65W 9 MHz 99,70 11,69 0,78 

Belo Horizonte 65W 9 MHz 99,72 12,08 0,78 

Rio de Janeiro 65W 9 MHz 99,77 12,22 0,78 

Salvador 65W 9 MHz 99,71 12,27 0,78 

Aracaju 65W 9 MHz 99,73 12,55 0,78 

Recife 65W 9 MHz 99,73 12,47 0,78 

Maceió 65W 9 MHz 99,73 12,53 0,78 

João Pessoa 65W 9 MHz 99,71 12,42 0,78 

Teresina 65W 9 MHz 99,75 12,46 0,78 

São Luís 65W 9 MHz 99,72 12,49 0,78 

Natal 65W 9 MHz 99,67 12,42 0,78 

Brasília 65W 9 MHz 99,74 12,56 0,78 

Goiânia 65W 9 MHz 99,73 12,43 0,78 

Cuiabá 65W 9 MHz 99,60 11,89 1,2 

Palmas 65W 9 MHz 99,73 11,96 0,78 

Belém 65W 9 MHz 99,64 12,60 0,78 

Porto Velho 65W 9 MHz 98,86 10,13 1,5 

Rio Branco 65W 9 MHz 98,91 10,16 1,5 

Boa Vista 65W 9 MHz 99,27 10,81 1,2 

Macapá 65W 9 MHz 99,44 11,60 0,9 
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Link Budget Analysis   

TX São Paulo - RX São Paulo 9MHz  

  
 

     

     

Link Name FWD-01 SINGLE  9MHz FWD-01 DUAL 9MHz 

Tx/Rx link name São Paulo / São Paulo São Paulo / São Paulo 

Satellite E65WA E65WA 

Transponder C12 C12 

Antenna diameters Tx/Rx (m) 3.6 / 0.78 3.6 / 0.78 

Modulation + FEC 8 PSK 2/3 8 PSK 2/3 

Info Bit rate (Mbps) 14,85 14,85 

Symbol rate (Mbaud) 7,50 7,50 

Bandwidth consumption (MHz) 9,00 9,00 

Power consumption (MHz) 9,00 9,00 

HPA Rating (W) 29,53 29,53 

Throughput spectral efficiency (bps/Hz) 1,65 1,65 

Clear Sky Link Margin (dB) 5,73 4,71 

Availability (%) 99,844 99,740 

   

   

Link Budget Details     

   

Space Segment   

Satellite E65WA E65WA 

Orbital Position 65.2°W 65.2°W 

Transponder C12 C12 

Transponder bandwidth (MHz) 36,00 36,00 

Uplink Coverage Brazil Receive Brazil Receive 

Uplink  frequency (MHz) 13226,500 13226,500 
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Uplink Polarization X X 

Downlink Coverage Brazil Transmit Brazil Transmit 

Downlink frequency (MHz) 11428,750 11428,750 

Downlink Polarization Y Y 

Transponder mode Linear Linear 

SFD (dBW/m²) -81,30 -81,30 

IBO Multicarrier (dB) 6,4 6,4 

OBO Multicarrier (dB) 4,2 4,2 

   

Carrier Parameters and Resources   

Topology OUTBOUND OUTBOUND 

Modem Manufacturer Other Other 

Modem reference     

Technology DVB-S2 DVB-S2 

Pilots OFF OFF 

Frame Normal Normal 

Modulation 8 PSK 8 PSK 

FEC 2/3 2/3 

Spreading Factor 1 1 

Info Bit rate (Mbps) 14,85 14,85 

Symbol rate (Mbaud) 7,50 7,50 

Modulation spectral efficiency (bit/sym) 1,98 1,98 

Eb/N0 (dB) 4,50 4,50 

Es/N0 (dB) 7,47 7,47 

IPFD carrier (dBW/m²) -99,71 -99,71 

IBO carrier (dB) 12,42 12,42 

OBO carrier (dB) 10,22 10,22 

Roll Off (%) 20 20 

Bandwidth consumption (MHz) 9,00 9,00 
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Power consumption (MHz) 9,00 9,00 

Throughput spectral efficiency (bps/Hz) 1,65 1,65 

   

Uplink Ground Segment   

Earth Station Code BRA-SAO-008 BRA-SAO-008 

Country Brazil - BR Brazil - BR 

Location São Paulo São Paulo 

Longitude (°) -46,89 -46,89 

Latitude (°) -23,45 -23,45 

Distance to satellite (km) 36745,58 36745,58 

Atmospheric losses (dB) 0,20 0,20 

Antenna size (m) 3,60 3,60 

satellite G/T towards transmit station (dB/K) 5,99 5,99 

Elevation angle (°) 55,68 55,68 

Azimuth angle (°) 320,26 320,26 

Uplink EIRP (dBW) 62,79 62,79 

Operating HPA Power (clear sky) (W) 14,80 14,80 

HPA OBO + cable losses (dB) 4,00 4,00 

UPPC maximum rain fade compensation (dB) 0,00 0,00 

HPA Rating (W) 29,53 29,53 

PSD at Antenna Flange -58,05 -58,05 

   

Downlink Ground Segment   

Earth Station Other Other 

Country Brazil - BR Brazil - BR 

Location São Paulo São Paulo 

Longitude (°) -46,62 -46,62 

Latitude (°) -23,53 -23,53 

Distance to satellite (km) 36760,21 36760,21 

Atmospheric Losses (dB) 0,30 0,30 
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Antenna size (m) 0,78 0,78 

Antenna G/T towards satellite (dB/K) 17,62 16,12 

System temperature (K) 98,00 98,00 

Elevation angle (°) 55,42 55,42 

Azimuth angle (°) 319,90 319,90 

Satellite EIRP towards receive station  (dBW) 53,09 53,09 

 
  

Clear Sky Analysis   

Thermal Uplink C/N (dB) 22,25 22,25 

Aggregated C/I Uplink  (dB) 26,79 26,79 

Uplink Propagation Losses (dB) 206,17 206,17 

Thermal Downlink C/N (dB) 15,13 13,63 

Aggregated C/I Downlink (dB) 20,39 20,39 

Downlink Propagation Losses (dB) 204,91 204,91 

C/N+I Overall (dB) 13,20 12,18 

Eb/N0 Overall (dB) 10,23 9,21 

Clear Sky Link Margin (dB) 5,73 4,71 

   

Rain Fade Analysis   

UPPC maximum rain fade compensation (dB) 0,00 0,00 

Uplink Rain Fade assumed in Link Budget (dB) 5,73 4,71 

Carrier IBO under assumed uplink rain fade (dB) 18,15 17,13 

Carrier OBO under assumed uplink rain fade (dB) 15,95 14,93 

Provision to downlink degradation due to interference 
scaled to downlink fade conditions (dB) 0,24 0,24 

Downlink Rain Fade assumed in Link Budget (dB) 3,37 2,43 

Downlink G/T degradation due to rain (dB) 3,86 3,30 

Downlink C/N under assumed rain fade (dB) 7,91 7,91 

   

Link Availability Prediction   

Uplink reference rain rate (ITU-R P.837) (mm/hr) 68,52 68,52 
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Availability corresponding to assumed uplink rain fade (%) 99,933 99,905 

Downlink reference rain rate (ITU-R P.837) (mm/hr) 68,15 68,15 

Availability corresponding to assumed downlink rain fade 
(%) 99,911 99,834 

Availability corresponding to assumed (uncorrelated) 

uplink and downlink rain fade (%) 
99,844 99,74 
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Link Budget Analysis   

TX São Paulo – RX São Paulo 36 MHz  

     

     

Link Name FWD-01 36MHz FWD-01 DUAL 36MHz 

Tx/Rx link name São Paulo / São Paulo São Paulo / São Paulo 

Satellite E65WA E65WA 

Transponder C12 C12 

Antenna diameters Tx/Rx (m) 9 / 0.78 9 / 0.78 

Modulation + FEC 8 PSK 2/3 8 PSK 2/3 

Info Bit rate (Mbps) 59,42 59,42 

Symbol rate (Mbaud) 30,00 30,00 

Bandwidth consumption (MHz) 36,00 36,00 

Power consumption (MHz) 36,00 36,00 

HPA Rating (W) 82,48 82,48 

Throughput spectral efficiency (bps/Hz) 1,65 1,65 

Clear Sky Link Margin (dB) 8,45 7,19 

Availability (%) 99,950 99,919 

    

     

Link Budget Details     

     

Space Segment    

Satellite E65WA E65WA 

Orbital Position 65.2°W 65.2°W 

Transponder C12 C12 

Transponder bandwidth (MHz) 36,00 36,00 

Uplink Coverage Brazil Receive Brazil Receive 

Uplink  frequency (MHz) 13226,500 13226,500 
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Uplink Polarization X X 

Downlink Coverage Brazil Transmit Brazil Transmit 

Downlink frequency (MHz) 11428,750 11428,750 

Downlink Polarization Y Y 

Transponder mode ALC Single carrier ALC Single carrier 

SFD (dBW/m²) -81,30 -81,30 

IBO Multicarrier (dB) 6,4 6,4 

OBO Multicarrier (dB) 4,2 4,2 

    

Carrier Parameters and Resources    

Topology OUTBOUND OUTBOUND 

Modem Manufacturer Other Other 

Modem reference     

Technology DVB-S2 DVB-S2 

Pilots OFF OFF 

Frame Normal Normal 

Modulation 8 PSK 8 PSK 

FEC 2/3 2/3 

Spreading Factor 1 1 

Info Bit rate (Mbps) 59,42 59,42 

Symbol rate (Mbaud) 30,00 30,00 

Modulation spectral efficiency (bit/sym) 1,98 1,98 

Eb/N0 (dB) 4,50 4,50 

Es/N0 (dB) 7,47 7,47 

IPFD carrier (dBW/m²) -87,29 -87,29 

IBO carrier (dB) 0,00 0,00 

OBO carrier (dB) 2,50 2,50 

Roll Off (%) 20 20 

Bandwidth consumption (MHz) 36,00 36,00 
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Power consumption (MHz) 36,00 36,00 

Throughput spectral efficiency (bps/Hz) 1,65 1,65 

    

Uplink Ground Segment    

Earth Station Code BRA-SAO-008 BRA-SAO-008 

Country Brazil - BR Brazil - BR 

Location São Paulo São Paulo 

Longitude (°) -46,89 -46,89 

Latitude (°) -23,45 -23,45 

Distance to satellite (km) 36745,58 36745,58 

Atmospheric losses (dB) 0,20 0,20 

Antenna size (m) 9,00 9,00 

satellite G/T towards transmit station (dB/K) 5,99 5,99 

Elevation angle (°) 55,68 55,68 

Azimuth angle (°) 320,26 320,26 

Uplink EIRP (dBW) 75,21 75,21 

Operating HPA Power (clear sky) (W) 41,34 41,34 

HPA OBO + cable losses (dB) 4,00 4,00 

UPPC maximum rain fade compensation (dB) 0,00 0,00 

HPA Rating (W) 82,48 82,48 

PSD at Antenna Flange -59,61 -59,61 

    

Downlink Ground Segment    

Earth Station Other Other 

Country Brazil - BR Brazil - BR 

Location São Paulo São Paulo 

Longitude (°) -46,62 -46,62 

Latitude (°) -23,53 -23,53 

Distance to satellite (km) 36760,21 36760,21 
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Atmospheric Losses (dB) 0,30 0,30 

Antenna size (m) 0,78 0,78 

Antenna G/T towards satellite (dB/K) 17,62 16,12 

System temperature (K) 98,00 98,00 

Elevation angle (°) 55,42 55,42 

Azimuth angle (°) 319,90 319,90 

Satellite EIRP towards receive station  (dBW) 53,09 53,09 

   
 

Clear Sky Analysis    

Thermal Uplink C/N (dB) 28,65 28,65 

Aggregated C/I Uplink  (dB) 29,31 29,31 

Uplink Propagation Losses (dB) 206,17 206,17 

Thermal Downlink C/N (dB) 16,83 15,33 

Aggregated C/I Downlink (dB) 26,32 26,28 

Downlink Propagation Losses (dB) 204,91 204,91 

C/N+I Overall (dB) 15,92 14,66 

Eb/N0 Overall (dB) 12,95 11,69 

Clear Sky Link Margin (dB) 8,45 7,19 

    

Rain Fade Analysis    

UPPC maximum rain fade compensation (dB) 0,00 0,00 

Uplink Rain Fade assumed in Link Budget (dB) 17,89 17,64 

Carrier IBO under assumed uplink rain fade (dB) 17,89 17,64 

Carrier OBO under assumed uplink rain fade (dB) 2,50 2,50 

Provision to downlink degradation due to interference 
scaled to downlink fade conditions (dB) 0,06 0,06 

Downlink Rain Fade assumed in Link Budget (dB) 4,81 3,72 

Downlink G/T degradation due to rain (dB) 4,44 4,02 

Downlink C/N under assumed rain fade (dB) 7,59 7,59 
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Link Availability Prediction    

Uplink reference rain rate (ITU-R P.837) (mm/hr) 68,52 68,52 

Availability corresponding to assumed uplink rain fade 
(%) 99,995 99,995 

Downlink reference rain rate (ITU-R P.837) (mm/hr) 68,15 68,15 

Availability corresponding to assumed downlink rain fade 
(%) 99,955 99,924 

Availability corresponding to assumed (uncorrelated) 

uplink and downlink rain fade (%) 
99,95 99,92 

 

 


