
ÍNDICE DOS DOCUMENTOS 
 
Este índice tem por objetivo auxiliar a leitura dos documentos que subsidiam o 
entendimento da proposta de alteração do Regulamento Técnico para Emissoras de 
Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, objeto da Consulta Pública n.º 546, de 9 de 
julho de 2004. 
 
1. Documentos relacionados ao uso, no Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência, 

Modulada – FM, de canais segundo adjacente utilizados em transmissão com tecnologia 
analógica.  

 
 

•  O documento D1 (seg adj USA) - STATEMENT REGARDING GRANDFATHERED STATIONS, 
2ND AND 3RD ADJACENT FM STATION INTERFERENCE  de autoria de  Jeremy Lansman ,  
descreve a  situação, nos EUA, das estações conhecidas como “Grandfathered stations”, ou seja, 
estações com potência maior do que a atualmente permitida, autorizadas antes da definição de 
parâmetros máximos pelo FCC, em 1963.  Apresenta estudos envolvendo estações de alta potência 
alocadas em canais segundo adjacente, instaladas em pontos cuja separação é inferior à atualmente 
estabelecida. Os estudos procedidos apontam as áreas de sobreposição de contornos das emissoras 
envolvidas, onde teoricamente existe possibilidade de interferência. Ressalta que em um determinado 
caso que envolve três estações, uma grande área habitada (San Jose) apesar de estar teoricamente 
sujeita à interferências das duas outras estações que operam em canais segundo adjacente, não foram 
formalizadas reclamações e tampouco encontradas, na prática, as situações de interferências.  

 
•  O documento D2 (RX-FM – Teste) – FM Broadcast Receiver Performance in the proximity of 

Stations on second adjacent channels da Wireless Spectrum Resources Inc, relata testes de recepção 
procedidos com estações operando em canais segundo adjacente com ERP de 3kW e 25kW, 
respectivamente, situadas uma dentro do contorno protegido da outra. O documento conclui que a 
estação de maior potência não sofre interferência da estação de menor potência. O estudo foi feito 
objetivando conclusões adicionais relativas ao uso de estações de baixa potência (10W e 100W) para 
o equivalente ao serviço de RadCom nos EUA. 

 
•  O documento D3  (RegFMargentina) -  Reglamento General Del Servicio de Radiodifusion de 

frecuencias (F.M.) – não prevê relações de proteção de canal segundo adjacentes para estações com 
ERP igual ou menor a 5kW (classes E, F e G). A administração Argentina foi consultada e reportou 
que a autorização de estações E, F e G ocupando canais segundo adjacente, na mesma localidade, é 
prática normal, não tendo sido reportadas interferências. 

 
•  O documento D4 contém trecho do Relatório de Reconfiguração do Plano Básico de Distribuição de 

Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada – PBFM, na Região de Influência da 
Cidade de São Paulo. 

 
2. Documentos relacionados com o uso de canais segundo adjacente digital e analógico 
 

•  Documento D5  (Ibiquity) – IBOC FM Digital Radio System – Capítulo 2.5 – A figura 2.5.2 ilustra o 
caso do canal segundo adjacente, onde se verifica a existência de uma banda de guarda de 4 kHz 
entre os sinais. O documento conclui que não há interferência do canal com transmissão IBOC nos 
canais segundo adjacente. Com respeito ao canal primeiro adjacente foi verificado que, dentro do 
contorno protegido do canal analógico envolvido, não haverá interferência. 

 
•  Documento D6  (Ibocf) – DAB Subcommittee -  Evaluation of the Ibiquity digital corporation IBOC 

System – NRSC -  Em seu item 4.5.4, o documento trata da interferência e da compatibilidade entre 
sistema IBOC e a transmissão analógica em FM. Declara que o sistema tolera relações de proteção 



de até -47 dB, embora seja necessário considerar que este é o limite da instrumentação utilizada. No 
item 4.12.3 o documento apresenta testes, subjetivos e objetivos, realizados com o uso de receptores 
analógicos sob interferência de canal segundo adjacente IBOC. Neste caso, o desempenho depende 
do tipo do receptor. Na figura 20 verifica-se que receptores antigos e automotivos, no teste objetivo, 
apresentam um desempenho muito melhor do que os Hi Fi domésticos e receptores portáteis. O 
desempenho se confirma nos testes subjetivos. No item 4.12.4 o relatório comenta que, observados 
os critérios de proteção em vigor nos USA, não devem ser observadas interferências do canal 
primeiro adjacente dentro do contorno protegido do canal em observação, e, no caso do segundo 
adjacente, podem ser experimentadas interferências em alguns tipos específicos de receptores. 

 
•  Documento D7  (IBOCetc) - DIGITAL RADIO RESEARCH (DRRI) INC. - EIA/NRSC DAB 

SYSTEM LAB TEST RESULTS: AN ASSESSMENT  Eureka 147 outperforms all in-band systems 
– O documento apresenta uma posição contrária ao relatório da DAB, com a finalidade de defender o 
uso do sistema Eureka. Declara que se duas estações de FM, analógicas, estiverem operando 
conforme as relações de proteção para primeiro e segundo adjacente, quando as duas migrarem para 
IBOC, suas áreas de serviço serão significantemente menores.  

 
•  Documento D8  (IBOC-AU-Teste)  - FM IN-BAND ON-CHANNEL (IBOC) DIGITAL RADIO – O 

produzido pela ABA – Australian Broadcasting Authority. O documento apresenta o resultado de 
testes envolvendo canais digitais e analógicos. Conclui que, no caso dos canais operando como 
segundo adjacente, sendo um analógico e outro digital, não houve qualquer alteração na recepção 
dos sinais analógicos de FM, ao ligar ou desligar o canal que faz uso da transmissão digital (IBOC). 
Por outro lado, comenta que canais primeiro adjacente operando em conformidade com os critérios 
de proteção adotados pela FCC, experimentam uma deterioração de qualidade não aceitável. Conclui 
ainda que, como os critérios de proteção na Austrália são mais rigorosos, estes efeitos devem ser 
menores. 

 
 

 


