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Redes Submarinas: Interconexão Global

Desde o começo da história das telecomunicações, 
as redes submarinas desempenharam papel 
primordial para as transmissões de ultra longa 
distância, interconectando continentes e centros 
urbanos separados pelos oceanos.

O desenvolvimento extensivo de tecnologias 
de transmissão juntamente com melhorias no 
processo de implantação dos sistemas submarinos 
resultaram em redes de alto desempenho de 
contribuição fundamental para a transmissão global 
de dados. Portanto, estas redes se tornaram fator 
crítico para competitividade dos negócios.

A Solução Submarina da Padtec é composta por 
SLTE (Submarine Line Terminal Equipment), Cabos 
Ópticos, BUs (Branching Units), Repetidores 
Ópticos (OSLA - Optical Submarine Line Amplifiers) 
e um portfólio completo de serviços de instalação 
e O&M. A excelência da solução da Padtec 
juntamente com uma equipe de experiência única, 
colocam a empresa como uma parceira inovadora 
e confiável, contribuindo para a infraestrutura global 
de telecomunicações.

A Solução Submarina da Padtec permite alta 
capacidade de transmissão aplicada a sistemas 
com ou sem repetição. Construídos para suportar 
condições severas, os equipamentos da Padtec são 
compatíveis com as exigências de confiabilidade 

do mercado, garantindo o desempenho e robustez 
dos sistemas por até 25 anos. Adicionalmente, 
o conjunto de serviços prestados pela Padtec, 
incluindo intervenções submarinas, contribui para 
uma operação de longo prazo e custos sustentáveis.

Compatívies com uma ampla gama de aplicações 
submarinas, as soluções da Padtec cobrem, além 
da implantação de novos sistemas, a ampliação dos 
existentes, incluindo o cenário alien wavelength. 

Projetada em um conceito modular, a Solução 
Submarina da Padtec permite atingir o transporte 
óptico de até 78 Tb/s, combinados na capacidade 
de um cabo submarino de 6 pares de fibras. Devido 
à robustez e alto desempenho dos equipamentos 
da Planta Terrestre, a solução é capaz de prover 
conectividade para centenas de quilômetros.

Toda a Solução Submarina da Padtec, composta 
por equipamentos e serviços, foi concebida como 
resultado de grande esforço em P&D, com o 
objetivo de oferecer ao mercado uma plataforma de 
transmissão óptica de última geração que permite 
crescimento sustentável, alta escalabilidade e 
competitividade.

Novos Sistemas

Expansões Alien Wavelength

Repeated/Unrepeated
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Os equipamentos contidos na Solução Submarina 
da Padtec suportam diversas aplicações, desde 
regionais até sistemas ultra long-haul com múltiplos 
pontos de amplificação intermediária. Devido ao 
seu formato integrado e modular, a plataforma da 
Padtec é adaptável as mais variadas arquiteturas 
de sistemas com excelente custo-benefício.

Estação A

Estação B Estação C

Cabo óptico (6 pares de fibras)

Amplificador Óptico
de Linha Submarino
(OSLA - EDFA)

Branching Unit Passivo/Ativo
(com/sem OADM interno)

Matriz de Tráfego Terrestre - Backbone

DWDM
SLTE

C-OTDR
& NMS

PFE

Acoplador

Matriz de Tráfego Terrestre - Backbone

DWDM
SLTE

C-OTDR
& NMS

PFE

Acoplador

Matriz de Tráfego Terrestre - Backbone

DWDM
SLTE

C-OTDR
& NMS

PFE

Acoplador

Planta
Terrestre

Planta Submarina

Fornecimento Completo
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Novos sistemas e atualização dos existentes

Para aproveitar a capacidade de transmissão, 
os sistemas ópticos submarinos modernos 
são baseados na tecnologia DWDM. A Padtec 
disponibiliza soluções DWDM de alta capacidade 
com a Plataforma LightPad i6400G. Desenvolvida 
sobre uma arquitetura modular e escalável, oferece 
transporte óptico confiável de até 13 Tb/s por par 
de fibra em distâncias ultra long-haul.

100 Gbps 
Line Cards 

DWDM SLTE
Submarine Line Terminal Equipment

•	 Até 130 canais de 10 Gbps
•	 Espaçamento de canal de 37,5 GHz 

(C+Band)
•	 Detecção Coerente: Tolerancia aprimorada à 

dispersão cromatica, BER e DGD
•	 Implantação escalável (atualização continua)
•	 Técnicas Avançadas de Amplificação
•	 Diversos Mecanismos de Proteção
•	 WSS ROADM disponível para integração com 

backbone terrestre e redes metropolitanas
•	 Sistema de alta confiabilidade e robustez
•	 Suporte a ambientes multi-vendor

A Solução Submarina da Padtec é perfeitamente 
adequada à implantação de novos sistemas e à 
ampliação de sistemas existentes. A Padtec se 
apresenta como uma parceira confiável e completa, 
com sua solução turnkey que comtempla desde o 
projeto inicial da rede até as complexas atividades 
de O&M. A Padtec assegura atuação com sinergia 
e consistência técnica capaz de reduzir o tempo de 
implantação e TCO (Total Cost of Ownership) dos 
sistemas. 

Para sistemas submarinos já existentes, mas que 
ainda não exploram toda sua capacidade, a Padtec 
oferece uma expansão flexível e sem interrupções, 
baseada no conceito alien wavelength. Esta solução 
provê uma alternativa cost-efficient, aproveitando 
toda a estrutura da Planta Submarina existente e 
protegendo investimentos legados.

Novo Sistema Óptico Submarino
•	 Solução Completa:

- DWDM de alta capacidade e confiabilidade
- Projeto das Redes
- Estudo de Rota do cabo
- Implantação e Enterramento
- Manutenção
- Serviços Gerais

•	 Integração com backbone terrestre

Expansão de Sistemas Ópticos Submarinos
•	 Aplicação Alien wavelength
•	 Expansão flexível e sem interrupção
•	 Transponder Óptico de alto desempenho
•	 Informações requeridas:

- Fornecedor atual
- Potência de saída por canal

- OSNR na recepção
- Banda de guarda entre canais legados 

e novos comissionamentos



5

OSLA Padtec

OSLA - Optical Submarine Line Amplifier

Redes submarinas de longa distância, como 
transmissões transoceânicas, tipicamente 
precisam de amplificação intermediária ao longo 
do cabo submarino. Para prover energia para os 
amplificadores submarinos, equipamentos externos 
de alimentação são necessários. Em associação 
a um reconhecido parceiro, a Padtec provê toda 
infraestrutura PFE (Power Feed Equipment) e sua 
instalação juntamente com a solução SLTE.

A Padtec oferece Branching Units (BUs) passivas e 
ativas que permitem alta flexibilidade e redução de 
custos na implantação de novos cabos. Além de 
promover a conexão física dos cabos submarinos, 
as BUs da Padtec podem realizar a derivação dos 
sinais no domínio óptico (passiva) ou no domínio 
elétrico (ativa). As BUs  são compatíveis com todos 
os tipos de cabos submarinos, desde cabos LW 
para uso em águas profundas até cabos blindados 
para uso em águas rasas.

A Padtec oferece um repetidor óptico submarino 
confiável baseado na tecnologia EDFA (Erbium 
Doped Fiber Amplifier). O Amplificador Óptico 
Submarino da Padtec foi desenvolvido para suportar 
os mais severos ambientes e altíssimas pressões 
com o seu projeto avançado e consistente.

Principais Funcionalidades do OSLA:
•	 Tamanho compacto: 3.8 x 0.275 m
•	 EDFA interno: 12 amplificadores (6 pares de 

fibras)
•	 Profundidade máxima no mar: 8.000 m
•	 Tempo de vida útil: 25 years
•	 Potência de saída: +15 dBm
•	 Laser de bombeio redundante
•	 Alto desempenho óptico com até 130 canais 

com 37,5 GHz de espaçamento na Banda C
•	 Consumo otimizado de energia e dissipação 

de calor
•	 Eletrônica e óptica robusta com redundância 

nos componentes principais
•	 Processo de montagem qualificado
•	 C-OTDR para supervisão do sistema

Principais Funcionalidades BU:
•	 Tamanho compacto: 1,4 m (L) x 0,330 m (Ø)
•	 Margem operacional: 0,2 à 1,6 A - 10 kV
•	 Circuito de alimentação configurável pelo 

PFE nas estações terminais
•	 Circuito composto por 6 pares de fibra
•	 Tempo de vida útil: 25 anos
•	 Suporte a OADM interno
•	 Eletrodo Terra dedicado
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Parceria com Reconhecidos Fornecedores

Planta Terrestre: PFE para OSLA
Redes submarinas de longa distância, como 
transmissões transoceânicas, tipicamente 
precisam de amplificação intermediária ao longo 
do cabo submarino. Para prover energia para os 
amplificadores submarinos, equipamentos externos 
de alimentação são necessários. Em associação 
a um reconhecido parceiro, a Padtec provê toda 
infraestrutura PFE (Power Feed Equipment) e sua 
instalação juntamente com a solução SLTE.

•	 Alta confiabilidade
•	 Modelos de 6/10/15 kV
•	 Controle de Corrente e Tensão
•	 Fonte de Alimentação protegida (arquitetura 

do sistema)

Planta Terrestre: Supervisão C-OTDR
Desempenho e confiabilidade são fatores chave 
para transmissões ópticas submarinas. Neste 
contexto, o gerenciamento e o rápido diagnostico 
de uma eventual falha são fatores críticos para a 
competitividade dos negócios. Para atender a este 
requisito, a Padtec oferece C-OTDR (Coherent-
OTDR) capaz de monitorar continuamente o estado 
do cabo óptico e OSLAs.

O C-OTDR oferecido pela Padtec é uma solução 
em parceria com um fornecedor com experiência e 
credibilidade em equipamentos de teste.

•	 Visualização completa da planta submarina
•	 Supervisão da Planta Submarina para 

localização e recuperação ágil de falhas
•	 Operação online sem afetar o tráfego
•	 Monitoramento em serviço de todo o cabo 

óptico
•	 C-OTDR para o monitoramento contínuo dos 

cabos ópticos e amplificadores
•	 Integrado ao sistema de gerência da Padtec

 LW          LWP     SAL-R19       SA-R36      DA-R36/36

Cabo Óptico Submarino 
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A Padtec tem o compromisso de atender 
com agilidade e eficiência as necessidades de 
manutenção dos sistemas submarinos de seus 
clientes. Para isso, conta com equipes altamente 
especializadas para levantamento de características 
e estudo das peculiaridades de cada projeto, 
permitindo atuações precisas que atendem aos 
requisitos de cada atividade de manutenção.  

Atualmente, a Padtec executa diretamente os 
serviços de manutenção da planta submersa de 
importantes operadoras, atuando sob contratos de 
longo prazo e em toda extensão da costa brasileira.

A base de manutenção da Padtec para sistemas 
submarinos está localizada na Marina de Aratu, 
nas proximidades de Salvador-BA, de onde uma 
embarcação especializada e completamente 
equipada encontra-se em prontidão para atuar 
em campanhas de reparo. Para agilidade nos 
atendimentos, a Padtec mantem um completo 
depósito dedicado para cabos e kits de juntas 
sobressalentes,  situado próximo à base da 
embarcação.

A Padtec possui todos os recursos humanos 
necessários, incluindo especialistas em óptica 
e transmissão, além de materiais preparados e 
qualificados para a execução de UQJ (Universal 
Quick Joints), possibilitando intervenções rápidas 
e a completa restauração em qualquer ponto dos 
sistemas.

Manutenção em:
•	 Sistemas não repetidores
•	 Sistemas de águas rasas
•	 Suporte para implantação de Shore Ends e Pre 

Laid Shore End (PLSE) 

Manutenção em Sistemas Submarinos



A Padtec é uma fornecedora global voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções turnkey para 
sistemas ópticos com tecnologia DWDM.  Seu amplo portfólio inclui equipamentos para acesso corporativo, DCI, SAN 
Extension, redes metropolitanas e redes multi-terabit de longa distância terrestres e submarinas. A Padtec possui negócios 
e representantes em todos os continentes e  se destaca por sua presença nas redes de grandes operadoras e provedores 
de serviços. Resultado de uma forte vocação pela pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia pioneira da Padtec leva seus 
usuários da tela de seus dispositivos para o mundo.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática. A Padtec reserva-se o direito de alterar as especificações e a oferta de produtos sem aviso prévio.  

Tel: 0800 771 9009
Tel: +55 19 2104-9719

sac@padtec.com

Atendimento ao cliente

SAC

Tel: +55 19 2104-9700
mktproduto@padtec.com

Informações

BHSUBSYS0916V1PT

Sede - Campinas
R. Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n. 
Parque II do Polo de Alta Tecnologia
Campinas, SP
CEP:13086-510

padtec.com


