
RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS RECEBIDOS EM ATENÇÃO À CONSULTA PÚBLICA Nº 475/ 2003. 
PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO TÉCNICO PARA EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQÜÊNCIA MODULADA, 

OBJETIVANDO, ESPECIFICAMENTE, A AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQÜÊNCIA MODULADA,  
DE 87,8 A 108 MHz, PARA 87,4 a 108 MHz 

 
 

COMENTÁRIOS E CORRESPONDENTE ANÁLISE 
 

ITEM DA CONSULTA PÚBLICA A QUE O 
COMENTÁRIO SE REFERE 

ENTIDADE / COMENTÁRIO ANÁLISE 

 
Com referência à proposta como um todo 
 
 

 
1. Comentários recebidos em 03 de novembro de 
2003, contestando o teor da Proposta de Revi são do 
Regulamento Técnico de FM em relação aos seus 
aspectos legais e técnicos: 
 
1.1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – 
ABERT 
 

 

 1.1.1 Planejamento de Canais de RadCom 
Alega que “a Lei nº 9.612, em seu artigo 5º, é bastante 
explícita naquilo que estabelece, que o Poder 
Concedente designará, em nível nacional, para 
utilização do serviço de Radiodifusão Comunitária, 
um único e específico canal na faixa de freqüência 
do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência 
Modulada . Com isso não deve haver um 
planejamento nos moldes da Radiodifusão 
Comercial/Educativa”. 
 

1.1.1 Comentário considerado pertinente. 
De acordo; em nenhum momento o texto da Consulta 
Pública 475/2003 apresenta a proposta de que a Anatel 
passe a realizar, para o RadCom, um planejamento nos 
moldes do executado para o Serviço de Radiodifusão 
Sonora em FM. Com a presente proposta o 
PRRadCom ficará restrito apenas aos canais 198, 199 
e 200. 
 

 1.1.2 Proteção de canais de RadCom 
Alega que: “os canais constantes do Plano de 
Referência já possuem um status de proteção 
inaceitável segundo a legislação vigente.” 
 

1.1.2 Comentário considerado não pertinente. 
A criação de uma faixa de freqüências exclusiva para 
a execução do RadCom, constituída de um canal único 
para uso nacional (canal 200) e mais dois alternativos 
(canais 198 e 199) para aquelas regiões em que a 
utilização do canal 200 for tecnicamente inviável. 
Assim, os canais 201 a 300, como passíveis de 
designação como alternativos ao 200, serão 
eliminados do PRRadCom, descaracterizando um 
possível status de proteção.  
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 1.1.3 Designação dos canais 198 e 199 
Argumenta que: “a designação de mais dois canais 
(198 e 199) ferirá o que diz a Lei nº 9.612, pois 
teremos cerca de 17 canais utilizados pelo Serviço de 
RadCom.” 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 Comentário considerado não pertinente. 
As CP’s 413/2002 e 424/2002, que precederam a CP 
475/2003, mencionaram que a Agência estava 
iniciando o remanejamento paulatino de canais do 
PBFM, do PBTV e do PBRTV, de forma a permitir o 
uso do canal 200 pelas estações comunitárias na maior 
parte dos municípios brasileiros, evitando a utilização 
de diversos canais alternativos, que hoje somam 13. 
Com a possibilidade de designação aos canais 198 e 
199, a quantidade de canais alternativos será reduzida, 
gradativamente, a apenas 2. 
 

 1.1.4 Debate prévio 
Alega que: “apesar do enorme esforço da Anatel em 
resolver a situação para acomodar o Serviço de 
RadCom em todos os municípios de interesse, e em 
conseqüência criar essa possibilidade através dos 
relatórios “Análise de Viabilidade de Sintonia do 
Canal 198 de FM através de Receptores Comerciais” e 
“Distância Mínima entre Estações de Radiodifusão 
Comunitária operando nos canais 198, 199 e 200” 
elaborados pela Fundação CPqD, em decorrência de 
Contrato, existe o aspecto científico em que o trabalho 
deva ser debatido antes de ser levado à Consulta 
Pública”. 
 

1.1.4 Comentário considerado não pertinente. 
O debate com a Sociedade previsto na Legislação em 
vigor e no Regimento Interno da Agência é procedido 
por intermédio de consultas públicas, como está sendo 
feito no momento. 
 
 
 
 
 

 1.1.5 Características dos Receptores 
Sugere que: “pela gama de receptores existentes como 
receptores de bolso com resposta de freqüência 
limitada, a receptores com especificações melhores do 
que aquelas oriundas da transmissão é necessário, em 
conjunto com a radiodifusão, estabelecer as 
características detalhadas dos receptores utilizados, 
como foi realizado na elaboração do Regulamento 
Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em 

1.1.5 Comentário considerado não pertinente. 
O Serviço de Radiodifusão Comunitária pressupõe a 
utilização de receptores existentes no mercado, sem 
necessidade de apresentarem características 
diferenciadas daqueles empregados para a recepção do 
Serviço de Radiodifusão Sonora em FM. A Anatel 
contratou a Fundação CPqD justamente com o 
objetivo de confirmar tal possibilidade com respeito 
aos canais 198 e 199, tendo feito publicar a Consulta 
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Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em 
FM”. 
 
 

aos canais 198 e 199, tendo feito publicar a Consulta 
Pública nº 475 devido aos resultados positivos dessa 
avaliação. 
 

 1.1.6 Teste de Campo 
Argumenta ainda que: “Além disso não foi realizada a 
experiência de campo que certamente complementaria 
os dados obtidos no laboratório. A sensibilidade dos 
respectivos receptores utilizados nos testes é um fator 
preponderante em teste de campo e fundamentais para 
saber sobre a susceptibilidade a certos tipos de 
interferência.” 
 

1.1.6 Comentário considerado não pertinente 
Considerando as interferências que poderiam afetar 
receptores sintonizados em emissoras de RadCom, 
observa-se que já existem estações comunitárias em 
diversos canais alternativos na faixa de FM, em 
situações mais adversas do que nos canais 198, 199 ou 
200, pois as emissoras comerciais ou educativas 
adjacentes utilizam níveis de potência 
significativamente superiores. 
 
 

 1.1.7 Impac to com o canal 6 de TV/RTV 
Alega que: “O relatório sobre “Distância Mínima entre 
Estações de Radiodifusão Comunitária Operando nos 
Canais 198, 199 e 200” é importante documento para 
iniciar uma discussão sobre o estudo de viabilidade de 
canal do RadCom, mas os canais envolvidos não 
indicam o impacto que isso trará à convivência com o 
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, através 
do canal 6.” 
 

1.1.7 Comentário considerado pertinente 
O Regulamento Técnico de FM estabelece as 
imposições técnicas para coexistência do canal 6 de 
TV/RTV com os canais 201 a 214 de FM e com as 
estações comunitárias que operam no canal 200. 
Serão, também, submetidos à consulta pública os 
critérios de proteção, que deverão ser atendidos pelos 
canais 198 e 199. 
 
 

 1.1.8 Detrimento do Canal 6 
Alega que: “é importante ressaltar, que a ABERT não 
concorda com o favorecimento de 200 KHz ou 400 
KHz a mais para um serviço secundário em 
detrimento a 6 MHz de um canal de televisão,  
justamente num momento em que o planejamento 
digital e o período de transição que se vislumbra, 
enseja a necessidade de mais canais de televisão”. 
 

1.1.8 Comentário considerado não pertinente  
O uso dos canais 198, 199 e 200 traduz-se num melhor 
aproveitamento do espectro radioelétrico da faixa de 
TV, já que, fora das áreas de serviço do canal 6, 
nenhum serviço é prestado nessa faixa de freqüências. 
A designação do canal 200 contou com o aval da 
ABERT, e a perturbação por ele produzida na 
recepção de televisão é a mesma provocada pelos 
canais 198 e 199. 
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 1.1.9 Re dução do Nº de Canais de RadCom 
Alega, que: “por outro lado, em nenhum documento 
publicado pela Anatel é comentada a redução ou 
concentração do número de canais que atualmente está 
disponível para o planejamento da Radiodifusão 
Comunitária”. 
 

1.1.9 Comentário considerado não pertinente 
Vide 1.1.3. 

 


