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Breve Histórico 

• Em 2013, Portaria Ministerial determina a aceleração do 
processo de digitalização dos serviços de televisão e a 
disponibilização da Subfaixa de 700 MHz para o Programa 
Nacional de Banda Larga (PNBL)  

• Decreto 8.061 altera o prazo final para o desligamento 
analógico, tornando-o escalonado: 
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Breve Histórico 

• Portaria MiniCom nº 481/2014: “... pelo menos 93% dos 
domicílios do Município que acessem o serviço livre, aberto e 
gratuito por transmissão terrestre, estejam aptos à recepção 
da televisão digital terrestre” 

• Caberá a Anatel: 
– Distribuição de um Conversor de TV Digital Terrestre, permitindo 

interatividade, para cada família cadastrada no Programa Bolsa 
Família, composto por famílias de baixa renda; 

– Promoção de campanha publicitária para informar a população sobre 
o processo de desligamento do sinal analógico 

 

 

 



Edital de Licitação da faixa de 700 
MHz 

• Obrigações das proponentes vencedoras: 
– Ressarcimento dos custos de remanejamento (equipamentos e 

infraestrutura) dos canais da faixa de 698-806MHz; 
– Desempenhar campanha de comunicação; 
– Adquirir e distribuir 14 milhões de conversores; 
– Adotar soluções contra as interferências prejudiciais causadas pelo LTE 

na TV; 

• Criação da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição 
e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD) 
– Orçamento previsto de R$ 3,6 bilhões 

• Criação do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED) 
– Incumbido de tomar as decisões estratégicas do processo, além de 

disciplinar, fiscalizar e avaliar o processo de remanejamento e as 
atividades da EAD 
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EAD e GIRED 

• Grupos Técnicos de apoio: 
– Recepção (GT-Rx);  

– Remanejamento (GT-Rm); 

– Comunicação (GT-Com); 

– Acompanhamento Financeiro (GT-F). 
 

• Os GT são coordenados por membros da Anatel e 
contam com a participação do MC e de profissionais e 
colaboradores indicados pelas proponentes vencedoras 
e pelos radiodifusores 

 



Relatório de Análise e Aperfeiçoamento e 
alteração do Cronograma de Desligamento 

• O GIRED, a pedido do Ministério das Comunicações 
(Portaria 6.580/2015), elaborou um Relatório 
apresentando sugestões para o aperfeiçoamento do 
processo de transição ao SBTVD 

• Revisão do cronograma de desligamento 
• Revisão de custos e especificações técnicas do kit com 

Conversor de TV Digital Terrestre e antena de recepção 
que vá na linha da manutenção do orçamento previsto 
para a EAD face:  
– Às questões econômicas (cotação do dólar) 
– À extensão da distribuição às Famílias de Baixa Renda do 

CadUnico 
 



Relatório de Análise e Aperfeiçoamento e 
alteração do Cronograma de Desligamento 

• Foco na viabilização da implantação das redes de 
telefonia móvel 4G/LTE na Subfaixa de 700MHz 

• Cronograma de Desligamento – Portaria MC n. 
378/2016 
– Desligamento de todas as capitais e dos maiores centros 

urbanos até o fim de 2018, além das regiões necessárias à 
liberação da faixa de 700 MHz 

– Projeto piloto: Rio Verde, em 15 a 29 de fevereiro de 2016 

– Próxima cidade: Brasília, em 26 de outubro de 2016 

• Para as demais localidades, a proposta do GIRED é 
2023 



Relatório de Análise e Aperfeiçoamento e 
alteração do Cronograma de Desligamento 

• Decreto 8.753/2016 – desligamento deverá 
ocorrer, até 2018, nas localidades necessárias 
a liberação da faixa de 700 MHz. 

• Cronograma será elaborado pelo Ministério. 

• Possibilidade do desligamento voluntário 

 



Remanejamento e liberação da faixa 
de 700 MHz 

• Para garantir a liberação da faixa de 700 MHz, identificou-
se a necessidade de remanejamento de 1034 canais, 
listados no Edital da faixa 

• Direito ao ressarcimento: entrada em operação ou 
realização de investimento em equipamentos pelo menos 
12 meses antes da data prevista para o desligamento 

• Ressarcimento “será realizado exclusivamente por meio da 
aquisição e instalação, ou adaptação, quando possível, de 
equipamentos e infraestrutura essenciais ao funcionamento 
dos novos canais de TV e RTV” 

• Definições dos critérios para o remanejamento dos canais: 
discutidas no GT-Rm. 



Remanejamento e liberação da faixa 
de 700 MHz 

• “os prazos estabelecidos (...) para o início da 
prestação do SMP poderão ser antecipados, após 
completa desocupação, nas áreas em que houver 
viabilidade técnica, a partir de análise pela EAD e 
aprovação pelo GIRED” 

• Definida pelo GT-Rm metodologia para avaliar a 
liberação da faixa, garantindo a não 
interferência em canais de TV de municípios 
próximos. 

• EAD já iniciou processo de remanejamento de 
canais 
 



Mitigações de Interferências 

EAD: Requerimento 
para implantação do 
SMP na faixa de 700 

MHz 

EAD: ações preventivas 
GIRED: liberação do 

município ou 
agrupamento 

Operadoras: 
licenciamento e 

ativação das estações 
EAD: ações corretivas 



Mitigações de Interferências 

• Preventiva: 
– Envio de filtro e orientações de instalação a todos os 

condomínios com antena coletiva. 

– Distribuição de kits para população de baixa renda, nas 
cidades onde ocorrer o desligamento prévio, também é 
uma medida de mitigação preventiva. 

– Utilização de máscara de ACLR mais crítica na e-NodeB, 
quando comparado com o determinado na Resolução 625. 

– Demonstração, pela EAD, ao GIRED, de que possui as 
condições para iniciar a fase de mitigações corretivas 
(plano de comunicação, treinamento de atendentes, 
existência de filtros, etc.). 



Mitigações de Interferências 

• Corretiva (ocorre em três níveis): 
– Nível 1: distribuição de filtro, após triagem; 

– Nível 2: visita técnica para identificar necessidade 
de aplicação de outras técnicas de mitigação 
(substituir antena interna por externa, 
reposicionamento da antena externa ou interna, 
utilização de segundo filtro em cascata); 

– Nível 3: atuação de um especialista para solução 
definitiva (quando a solução para mitigação não 
ocorre na recepção de TV). 



A experiência de Rio Verde 

• Desligamento inicialmente previsto para 
29/11/2015 

• Desligamento adiado devido ao não 
atingimento dos 93% 

• Aprimoramento: 
– Adequações e intensificação das campanhas de 

divulgação 

– Distribuição de receptores às famílias de baixa 
renda cadastradas no CadÚnico 



A experiência de Rio Verde 

• Total de kits distribuídos: 

– Aproximadamente 16,1 mil (Fase 1 + Fase 2) 

• BF: 7.092 (85% dos beneficiários) 

• CDU: 8.996 (55% dos beneficiários) 



A experiência de Rio Verde 



Brasília e próximos passos 



Brasília e próximos passos 



Brasília e próximos passos 
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