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Cobertura do Rio de Janeiro 

 
Devido a topografia e distribuição demográfica do Rio de Janeiro, foram instalados postos 
de retransmissão em locais estratégicos, permitindo uma boa cobertura terrestre com 
microondas. 
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Unidades Móveis de Geração e Helicóptero 

São responsáveis pela maior parte das transmissões ao vivo em todo o País. 

Possuem  maior confiabilidade  do link, permitindo alterar robustez  da transmissão. 

Podem ser usadas tanto em grandes centros como em pequenas cidades sem dependência 
técnica  ou logística de terceiros/prestadores de serviços. 

Custo do equipamento, manutenção ,  serviços de terceiros  e longevidade de uso tornam seu 
uso versátil e generalizado. 

Hoje sofre com interferências de equipamentos “spread spectrum” e similares que inviabilizam 
o uso de grande parte da banda, além do que nos grandes centros esta faixa é insuficiente para 
atender a demanda de todas as Emissoras.  

Helicópteros , indispensáveis na informação de trânsito, acidentes, alagamentos, 
desmoronamentos etc., transmitem com antenas omni, não permitindo reutilização da 
freqüência. 



Motolink/FlashNews para Jornalismo 

Usados para coberturas em que as Unidades Geradoras  tenham dificuldade ou não acesso, quer 
por engarrafamentos ou para ir a locais remotos.   

Agilidade e mobilidade. 



Microlinks e Motolinks para Eventos 

2 RX µLink 

µLink 

Operação em ambientes confinados ou semi-abertos: jogos de futebol, atletismo, etc. 

 Carnaval viabiliza acesso à pista sem riscos de acidentes, com maior agilidade e em câmeras 
especiais como o trilho. 

Coberturas Jornalísticas/Esportivas/Serviço como Queima de Fogos, Rock in Rio, Rio +20, 
Posse Presidencial, Copa, Olimpíada... 

Acompanhamento de atletas em Maratonas, Triatlon e outros eventos de rua. 

Em todos os casos são necessárias diversas freqüências que são solicitadas pontualmente, mas 
temos dois fatores impactantes: o prazo de solicitação (futebol com Campeonatos com jogos 
“mata-mata” ) e poucos canais disponíveis. 

µLink 



Atletismo, Rock in Rio, Reveilon, Rio +20 



SNG 

HPA 

Eficientes em locais sem visual para postos retransmissores ou remotos. 

Limitação de visual para o satélite devido a topografia e prédios. 

 Quando usado em banda Ku vulnerabilidade à intensidade pluviométrica. 

Antena pequena depende de um bom footprint do satélite. 

Retardo da comunicação, pois a mesma em locais sem cobertura de telefonia celular ou de 
catástrofe deverá ser feita via canalização do satélite. 

Alto custo de equipamentos e segmentos de satélite. 

Limitação da oferta de segmentos espaciais, manutenção cara, inviabiliza o uso generalizado 
pelas Emissoras. 



Sistemas de Transmissão via Rede de Dados de Telcos 

Permite mobilidade e acesso a locais inviáveis para outros meios de transmissão ao vivo.  Fácil 
manuseio. 

Operação instável, pois depende de cobertura do sinal, capacidade das ERB´s e tráfego de 
sinais no momento, podendo variar a qualquer momento, indo de uma imagem excepcional para 
um sinal sofrível. 

Falta capilaridade e banda disponível não é garantida 

 Em catástrofes seu uso é limitado, pois a rede de  telefonia celular , normalmente é afetada. 
Caso não seja, pela grande quantidade de órgãos de imprensa e internautas a banda disponível  
não atende a demanda. 

Constante mudança de tecnologia provoca obsolescência acelerada dos equipamentos e 
investimento. 

Depende integralmente de serviços e disponibilidade de terceiros. 



Planejamento dos Telejornais 
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Fibras Óticas 

Grande capacidade de transmissão de dados. 

Aplicação em demandas fixas.   

Alta dependência de infra-estrutura, dificuldade de acesso em locais aparentemente simples . 
Não tem capilaridade. 

Grande vulnerabilidade a rompimentos, quer em instalações aéreas (batidas em postes, 
fogueiras, veículos altos), subterrâneas  (retro-escavadeiras e compactadores de solo)ou 
submarinas (navios). 

Vulnerável a “crashes” e manobras nas centrais de interligação. 

Demora no reparo em todos os casos. 

Inviável para uso no dia a dia. 
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