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Estudo de canais segundos-adjacentes co-localizados 

Com a finalidade de demonstrar a possível utilização do segundo-adjacente em 
canais co-localizados, foram realizados três estudos ponto-a-ponto entre duas 
emissoras com características indicadas na Tabela 1. Em cada um dos estudos, a 
emissora de classe A3 foi posicionada a uma diferente distância da emissora de 
classe E3. 

 

Distância e Coordenadas Geográficas  
Emissora 

ERP 
irradiado 

(kW) 

Alt. cota 
base + 

Alt. 
antena 3,9 km 2,2 km 380 metros  

Emissora de classe E3 169,8 1040 23 S 33 53,53 
46 W 39 00,88 

23 S 33 53,53 
46 W 39 00,88 

23 S 33 53,53 
46 W 39 00,88 

Emissora de classe A3 7,5 920 23 S 32 34,81 
46 W 40 47,89 

23 S 33 11,49 
46 W 40 05,49 

23 S 33 46,35 
46 W 39 11,95 

Tabela 1 – Dados das emissoras consideradas 

Metodologia 

O estudo foi realizado com o método ponto-a-ponto, calculado com software EDX-
SignalPro, e utilizado o modelo Longley-Rice. Nesse estudo, são representadas as 
interferências obtidas pela sobreposição em camadas de duas figuras: uma, do 
campo desejado da emissora interferida, e outra, da relação de proteção D/U entre 
o campo interferido (desejado) e o campo interferente (não desejado), ambas 
mostradas na região da emissora interferida. A relação de proteção (D/U) foi 
dividida em 6 níveis (de 30 dB a -30 dB), conforme mostra a legenda de cada 
figura. As regiões onde a relação é violada são: 

??Acima de 27 dB (mancha cor amarela e rosa) 

??Abaixo de -27 dB (mancha cor cinza e azul) 

 

Nas figuras, os contornos de bloqueio1 são representados na cor vermelha. São 
também indicados os diâmetros das regiões onde a relação de proteção para 
segundo-adjacente é violada. 

                                                 

1 Lugar geométrico dos pontos onde o valor de intensidade de campo de uma estação de FM é de 
115 dBµ 
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1. Emissoras situadas a uma distância de 3,9 km 

A Figura 1 mostra as manchas de interferência resultantes da simulação. As 
regiões de cor amarela e rosa (aproximadamente 65 m de diâmetro), em torno da 
torre, indicam uma possível interferência da emissora classe A3 sobre a de classe 
E3, enquanto as regiões de cor cinza e azul (aproximadamente 1,7 km de 
diâmetro) indicam uma possível interferência da emissora de classe E3 sobre a de 
classe A3. 

 

 

Figura 1 – Segundos-adjacentes situados a 3,9 km 
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2. Emissoras situadas a uma distância de 2,2 km 

A Figura 2 mostra as manchas de interferência resultantes da simulação. As 
regiões de cor amarela e rosa (aproximadamente 42 m de diâmetro), em torno da 
torre, indicam uma possível interferência da emissora classe A3 sobre a de classe 
E3, enquanto as regiões de cor cinza e azul (aproximadamente 810 m de diâmetro) 
indicam uma possível interferência da emissora de classe E3 sobre a de classe A3. 

 

 

Figura 2 – Segundos-adjacentes situados a 2,2 km 
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3. Emissoras situadas a uma distância de 380 metros 

A Figura 3 mostra as manchas de interferência resultantes da simulação. Observa-
se que não existem regiões indicativas de interferência da emissora de classe A3 
sobre a de classe E3, região em torno da torre da emissora de classe A3 
(aproximadamente 5 m de diâmetro). Enquanto as regiões de cor cinza e azul 
(aproximadamente 142 m de diâmetro) indicam uma possível interferência da 
emissora de classe E3 sobre a de classe A3. 

 

 

Figura 3 – Segundos-adjacentes co-localizados a 380 metros 
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Conclusão 

Os estudos realizados levam às seguintes conclusões, ilustradas na Tabela 2: 

??À medida que a distância entre as emissoras de classe E3 e A3 mostradas 
nesse estudo é reduzida, diminuem as áreas de interferência, praticamente 
desaparecendo na simulação em 380 m; 

??Dois canais segundos-adjacentes podem conviver sem que haja interferência 
relevante, ou seja, atendendo às condições de co-localização, definidas no 
Regulamento Técnico PBFM, com suas torres separadas por uma distância de 
até 400 km. Neste caso, a interferência ocorre apenas em torno das torres de 
transmissão, onde os receptores saturam (dentro do contorno de bloqueio) e 
onde, na maioria dos casos, não há população. 

??O caso em que as duas emissoras estão separadas de 2,2 km, não está 
previsto no Regulamento Técnico de PBFM, mas atende também as condições 
de co-localização. 

 

Diâmetro da região interferida em tono da torre 
para a distância de  Caso de segundo-adjacente co-localizado 

3,9 km 2,2 km 380 metros  

Emissora de classe A3  65 m 42 m 5 m 

Emissora de classe E3 1,7 km 810 m 142 m 

Tabela 2 – Resumo dos resultados do estudo entre canais  
 segundos-adjacentes co-localizados 

 

Recomendação 

A Fundação CPqD recomenda à Anatel que: 

−  O critério de co-localização de canais segundos adjacentes seja incorporado ao 
Regulamento Técnico de PBFM [6]; 

−  A distância exigida de 400 m entre duas antenas de FM (como descrito no item 
2.2 do Regulamento Técnico de PBFM [6]) seja revista por meio de estudos, 
pois como demonstra este anexo, a distância entre duas antenas co-
localizadas pode ser acima de 2 km dependendo das classes envolvidas. 

 


