
 

Desde o dia 31 de Outubro de 2016 a Rede Brasil de Televisão está exibindo a 

Sessão Oriental, de segunda e sexta feira às 20h, sendo das 20h as 20h30 Cavaleiros do 

Zodíaco e das 20h30 as 21h Dragon Ball Z. Antes da exibição de cada episódio, também é 

exibido um programete de 3 minutos de duração chamado Senpai TV, que explicam detalhes e 

curiosidades de ambas as séries.  

Várias pessoas têm entrado em contato conosco sobre como sintonizar a emissora, 

quais canais ela realmente transmite, por qual motivo a Rede Brasil não é transmitida pela Net. 

Por este motivo resolvi escrever este artigo. 

Dividi este artigo em várias partes sendo dúvidas sobre TV Por assinatura via cabo, 

TV por assinatura via satélite, como sintonizar o canal em antenas parabólicas e por último 

como sintonizar o canal através de antena comum UHF ou VHF. 

Primeiramente gostaria de diferenciar os vários canais que tem em seu nome a 

palavra Brasil. 

1 – Diferença entre TV Brasil, Rede Brasil e Canal Brasil 

Primeiramente gostaria de esclarecer que a emissora se chama REDE Brasil. Muitas 

pessoas estão confundindo com a TV Brasil. A TV Brasil é uma emissora educativa estatal do 

Governo Federal. Muitos devem se lembrar dela como TVE Brasil, que era sediada no Rio de 

Janeiro, porém desde 2007, no governo Lula, tal emissora mudou de nome e gestão e desde 

então existe esta confusão. 

Já o Canal Brasil, é um canal de filmes brasileiros, da GloboSat, transmitido apenas 

por assinatura.  Também existe o Cine Brasil TV, mas creio que pouca gente conheça esse 

canal, que é transmitido em parabólicas e em algumas TV por assinaturas, principalmente as 

que não fecham acordo com a Globosat, mas que por força de lei é obrigado a ter um canal de 

filmes brasileiros. 

A TV Brasil, por ser uma emissora estatal é um canal obrigatório em todas as TVs 

por assinatura, tanto por cabo, quanto via satélite, por este motivo este canal é transmitido 

pela Net. 

2- Tvs por assinatura via Cabo 

Por que a Net não transmite a Rede Brasil? 

Por falar em Net, muitas, mas muitas pessoas perguntam por qual motivo a Net não 

tem a Rede Brasil. Pois bem, A Net só é obrigada a transmitir canais geradores de sua área de 

atuação.  Achou confuso? Vou explicar melhor. 

A área de atuação da Net (e de qualquer outra empresa de TV a Cabo) é a própria 

cidade onde ela opera. Delimitado a isso, ela só é obrigada a transmitir (por força de lei) os 

canais geradores da cidade.  

2.1 - O que é canal gerador?  



É aquele autorizado a ter programas regionais. Se um canal de TV tem programas 

que mostram a sua cidade, a concessão deste canal é de geradora. 

 

2.2 - O que é um Canal retransmissor? 

É um tipo de concessão (canal) que só pode repetir (como o próprio nome já fala) o 

sinal de algum canal gerador. 

Por lei, as TVs por assinatura via cabo não são obrigados a transmitir canais 

retransmissores, mesmo àqueles que têm concessão na cidade.  

2.3 – Soube que a Net em São Paulo passou a transmitir a Rede Brasil, porém eu 

não moro em São Paulo e mesmo assim a Net não transmite, por quê? 

Porque na sua cidade, a concessão da Rede Brasil não é de geradora, mas sim de 

Retransmissora. Ela só é obrigada a transmitir as geradoras locais. As emissoras afiliadas as 

grandes redes também são geradoras, por isso elas também são obrigadas a serem 

transmitidas pelo cabo. Por exemplo, as afiliadas da Globo, SBT, Record são também 

geradoras, por esse motivo elas podem inserir programas locais. 

2.4 – Onde a Net transmite a Rede Brasil? 

Desde o dia 30/06/2017 a Net São Paulo-SP está transmitindo a Rede Brasil pelo 

Canal 13.  

Na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Canal 25, pois o canal gerador 

da Rede Brasil é nesta cidade. A Net também transmite o sinal através de duas afiliadas: Na 

cidade de Arapongas, através da Rede Brasil Paraná, no canal 25, e nas cidades de Santos, São 

Vicente, Praia Grande, Guarujá e Cubatão através da afiliada TV Ilha do Sol, no Canal 4. 

Lembrando que as três emissoras são geradoras, por este motivo a Net as transmitem.  

2.5 – A Net pretende transmitir este canal algum dia, exceto em São Paulo e nas 

cidades citadas acima? 

Provavelmente não! A Net se delimita muito a transmitir apenas os canais que a lei 

os obriga a fazer. Posso estar muito repetitivo em falar por força da lei ou porque a lei obriga, 

mas esta sempre é a resposta que ela envia para seus assinantes. Antes mesmo da Rede Brasil 

transmitir animes, já fiz diversos pedidos para a Net incluir outros canais e ela sempre envia a 

resposta que “não é do seu interesse transmitir canal X pois a lei não nos obriga”. 

Por outro lado, sabemos que a Net não transmite vários canais para que os mesmos 

façam um contrato de exibição. Por exemplo, uma emissora em São Paulo tem concessão de 

canal retransmissor, porém a Net os transmite pois tal emissora paga um valor mensal à Net 

para que esta faça a transmissão de seu sinal. O mesmo ocorre com vários outros canais. 

2.6 – Eu tenho TV por assinatura via cabo e ela também não transmite a Rede 

Brasil? Por qual motivo? 

Pelo mesmo motivo que a Net.  Assinantes da Oi TV (Cabo), Vivo TV (Vivo Fibra), que 

não tem a Rede Brasil, a situação é mais estranha ainda, pois elas são citadas como tendo o 

canal, porém na realidade não tem. O motivo é que pela transmissão a cabo as duas 



operadoras não são obrigadas a colocar o canal, porém em seus produtos via satélite tem este 

canal, ou seja, a mesma empresa tem TV por assinatura via Cabo e via Satélite, a operadora 

que presta o serviço por Cabo não terá o canal, porém por satélite tem o canal. 

Dependendo da operadora, se vários assinantes solicitam tal canal, ela poderá 

transmitir. Isso depende muito do relacionamento da operadora com seus assinantes. Algumas 

são acessíveis, outras simplesmente respondem que não há interesse em transmitir tal canal e 

fica por isso mesmo. Dependendo da operadora, compensa mais cancelar a assinatura a ficar 

esperando ela incluir o canal. Se você quiser sintonizar a emissora através de antena UHF, leia 

mais adiante como sintonizar a emissora e se na sua cidade a Rede Brasil tem sinal aberto 

disponível gratuitamente. 

3 - TVs por assinatura via Satélite 

Quais são os canais da Rede Brasil em TVs por assinatura Via Satélite? 

- Sky – Canal 17 (Via Satélite Intelsat 11) – atualizado em 30/06/2017 

- Claro TV – Canal 13 (Via Satélite Star One C4) 

- Algar – Antiga CTBC – Canal 717 (Via Satélite Amazonas) 

 - Oi TV - Canal 01 (Via Satélite Amazonas) – Assinantes Antigos 

- Oi TV – Canal 10 (Via Satélite SES-6) – Assinantes do Norte e Nordeste 

- Vivo TV - Canal 237 – (Via Satélite Amazonas)  

 - Vivo TV - Antiga GVT – Canal 248 (Via Satélite Intelsat 34)  

Vale lembrar que a Vivo Fibra não transmite a Rede Brasil. Consulte a relação de 

canais diretamente com a Vivo Fibra da sua cidade. 

4 - Como sintonizar o canal via Antena Parabólica 

Qual o canal da Rede Brasil via Parabólica? 

Satélite STAR ONE C1 – 65 °W 

Frequência: 3762 

Polarização: Horizontal 

Symbol Rate: 2500 (Correto) no site da emissora consta 2222 

FEC: 5/6 (Correto) no site da emissora consta 7/8 

Vale ressaltar que este sinal é somente para receptores digitais.  

Veja a relação dos canais transmitidos pelo Satélite Star One C1 em: 

http://www.portalbsd.com.br/satelite_canais.php?sat=SC1&id=210 

 

4.1 – Tenho antena parabólica, mas não pega este canal, porque? 

http://www.portalbsd.com.br/satelite_canais.php?sat=SC1&id=210


Provavelmente a sua antena está apontada pro satélite Star One C 2 – 70 °W, que é o 

satélite que transmite os canais analógicos via satélite. 

 Confira a relação dos canais deste satélite em: 

http://www.portalbsd.com.br/satelite_canais.php?sat=SC2&id=212 

Legenda para melhor entendimento do site na relação dos canais nos satélites: 

 - Branco – É um Canal Analógico – Receptores comuns só conseguem sintonizar 

estes canais (os famosos 30 canais que pegam em qualquer parabólica).  

- Azul – É um Canal Digital – Receptores digitais conseguem sintonizar os canais em 

Branco e em Azul. 

- FTA Sigla em inglês para Free to Air – Livre no Ar, ou seja, qualquer receptor poderá 

sintonizar estes canais sem precisar pagar mensalidade desde que observado se o receptor é 

analógico ou digital. 

Após ter lido esta relação, você provavelmente notou que sua parabólica só pega os 

canais Analógicos (em Branco), ou seja se o seu receptor não for digital, ou for dos antigos, só 

receberá os canais analógicos deste mesmo satélite, logo não conseguirá sintonizar a Rede 

Brasil. 

4.2 – Mesmo após saber que a minha parabólica não sintoniza a Rede Brasil, teria 

alguma forma de pelo menos tentar sintonizar a emissora? 

Sim, no Youtube existem vários vídeos que mostram uma antena parabólica 

apontada para um satélite e pegar outro satélite por carona.  

Carona é o termo que os antenistas utilizam para apontar uma antena parabólica 

para um satélite e acoplando um suporte, consegue sintonizar outro satélite. Se você se 

interessou, digite no Youtube Kit Carona C1 C2 que você verá vários tutoriais de como fazer. 

Vale lembrar que não é “qualquer antenista” que fará isso. Muitos irão alegar que 

não funciona, que não dá certo, muito provavelmente por não saber fazer ou não garantir o 

serviço. Se você for contratar um para fazer esta tentativa, note se ele realmente sabe fazer tal 

serviço. Caso você resolva fazer estes testes, tome cuidado pra não perder a sintonia do atual 

satélite!!! 

AVISO IMPORTANTE: Não se trata de incentivo a pirataria, pois tais vídeos ensinam a 

sintonizar vários satélites com apenas uma antena parabólica. Os canais abertos (FTA – em 

azul) estão disponíveis gratuitamente nos diversos satélites em órbita. Os canais Codificados 

(em laranja – geralmente a Globo e suas afiliadas) não estão disponíveis gratuitamente, e por 

este motivo não estão abertos nos satélites.  

 

 

 

 

 

http://www.portalbsd.com.br/satelite_canais.php?sat=SC2&id=212


 

5 – Como sintonizar a Rede Brasil através de antena comum UHF ou VHF 

5.1 – Sintonizando a emissora em São Paulo Capital e cidades adjacentes 

Na cidade de São Paulo a Rede Brasil transmite seu sinal através da Torre da Rádio 

Nova Brasil, que encontra-se localizada na Rua Padre João Manoel, que é uma transversal da 

Avenida Paulista, na altura da Consolação. 

Para sintonizar qualquer canal UHF gratuitamente basta apenas ter uma antena UHF, 

conhecida como Boca de Jacaré ou através de uma antena Log Periódica. A recepção com 

antenas externas é muito mais fácil, podendo sintonizar vários canais abertos, muitos deles 

não transmitidos por TVs a Cabo. 

Se você mora em Condomínio, consulte o síndico para saber se o prédio dispõe de 

antena UHF. Caso disponha, basta procurar o canal através da sintonia automática do seu 

televisor.  

Se você não pode ou não tem como instalar uma antena externa, pode-se tentar com 

uma antena interna, porém é mais difícil encontrar o sinal da emissora. 

5.2 – Sintonizando os Canais Digitais 

No menu do seu televisor, a sintonia deve estar em antena. Se a sintonia estiver em 

cabo, não irá encontrar o canal. Estando a sua TV na sintonia antena, faça a busca de canais na 

sintonia automática da sua TV, onde deverá entrar vários canais digitais, dentre eles a Rede 

Brasil são os canais 1.1 ou 10.1. 

Caso o seu televisor não reconheça os canais 1.1 ou 10.1 (que são os virtuais), e a sua 

TV tenha a opção de sintonizar os canais manualmente, pode-se verificar a intensidade de sinal 

dos canais 10 VHF e 32 UHF (canal físico). 

5.3 – Diferença entre Canal Digital Físico e Canal Digital Virtual. 

Canal Digital Físico – é o número do canal que realmente está emitindo o sinal digital 

da emissora. No caso da Rede Brasil são os canais 10 VHF e 32 UHF. 

Canal Digital Virtual – é o número do canal que o seu televisor irá reconhecer na 

listagem dos canais. No caso da Rede Brasil são os canais 1.1 e 10.1. 

Caso você tenha interesse em sintonizar a emissora via UHF, aproveite pra conhecer 

todos os canais abertos que estão disponíveis gratuitamente na Grande São Paulo: 

http://lineup.net.br/cidade.php?idC=61 

Vale lembrar também que com o advento da TV Digital, todos os canais serão 

transmitidos de igual para igual, ou seja, todos os canais pegarão limpos, sem ruídos ou 

chuviscos. Basta apenas, uma única antena UHF, para se ter todos os canais abertos na mesma 

qualidade que a TV a Cabo. Se você é assinante de TV a Cabo para ter, apenas, uma melhoria 

de imagem para os canais abertos, poderá até pensar em cancelar a sua assinatura. 

http://lineup.net.br/cidade.php?idC=61


Se você deseja saber mais informações de como sintonizar gratuitamente os canais 

abertos acesse o site oficial da TV Digital Brasileira em: 

http://www.dtv.org.br/ 

 

 

6.1 – Como sintonizar a Rede Brasil Via VHF / UHF em sua cidade 

Segundo o site Line Up, esta é a relação de cidades em que a Rede Brasil tem 

retransmissoras próprias, ou seja, SEM interferências de programações locais de afiliadas, e 

também a relação das emissoras afiliadas (parcerias), ou seja, COM interferências de 

programação locais.  

 Consulte o link em:  

http://lineup.net.br/gdc.php?idCanal=6 

 

Inclusive neste site a relação de cidades e afiliadas está muito mais atualizada do que 

no próprio site da emissora. 

Se você mora em alguma dessas cidades ou tem acesso ao sinal destes canais, nos 

informe se tais canais estão funcionando ou se estão fora do ar. Sua ajuda será essencial para 

avisarmos a emissora de como está seu sinal. Os meios de contato estão ao final do artigo.  

Caso deseja saber mais informações de como sintonizar gratuitamente os canais 

abertos acesse o site oficial da TV Digital Brasileira em: 

http://www.dtv.org.br/ 

Por fim, se você leu este artigo até aqui, não conseguiu sintonizar o canal através de 

antena UHF, parabólica, não tem nenhuma TV por assinatura via satélite, só restou mesmo 

assistir através do site e torcer para que o Streaming da emissora não caia fora do ar! 

Diga aqui nos comentários como está a recepção do canal em sua cidade. 

Qualquer dúvida ou quiser comentar sobre o sinal na sua cidade, ou corrigir algum 

dado que esteja errado na relação dos canais, basta responder nos comentários ou enviar um 

e-mail para cobertura.rbtv@gmail.com (email não oficial da emissora) para atualizarmos a 

listagem.  

Obrigado e até a próxima! Wellington Puppi (colaborador do site CavZodiaco.com.br) 

*ATUALIZAÇÕES 

- Em 30/06/2017  

 - atualização dos canais físico e digital na Grande São Paulo 

 - entrada do canal na Net São Paulo-SP 

http://www.dtv.org.br/
http://lineup.net.br/gdc.php?idCanal=6
http://www.dtv.org.br/
mailto:cobertura.rbtv@gmail.com


 - atualizado o número do canal na Sky  

 


