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Comentários da CMPRR
Contribuição procedente

Considerando a argumentação apresentada, as coordenadas de sítio (centro
Solicita que sejam alteradas as coordenadas de canais do de um círculo de 1 km de raio máximo, no interior do qual a planta
PBRTV e do PBTVD no município de Natal/RN.
transmissora deve obrigatoriamente ser instalada) dos canais digitais de Natal
serão atualizadas para outro sítio do município.
Justificativa: Em se focando a Consulta Pública 35 apenas
em Natal-RN, temos a verificar o seguinte:
No que diz respeito aos canais analógicos, serão mantidas as coordenadas
1) Todos os canais são co-localizados:
atualmente constantes do PBRTV, uma vez que as mesmas permitem a colocalização com os canais digitais propostos (distam menos de 2 km dos
41+
>>>>
co-localizado
com
27
e
42D;
sítios).
43
>>>>
“
“
42D
e
50D
50
>>>>
“
“
43
e
51D
52
>>>>
“
“
38+;
51D
e
53D
Isto implica que os canais: 27; 38+; 41+; 42D; 43; 50D; 51D;
52; e 53D serão co-localizados.
Isto está correto quando se verifica que as coordenadas de
instalação sugerida são as mesmas em Latitude (05S4842) e
em Longitude (35W1136).
Entretanto estas sugeridas são as coordenadas de instalação
do Canal 5E e uns outros três usuários.
É considerada possível a instalação prevista para o canal
Digital associado ao Canal 5E e as outras FM’s e TV’s já lá
existentes.
Embora o planejamento esteja correto para estas coordenadas
não se tem condições de SE INSTALAR o que se propõe,
quando da apresentação do Projeto de Aprovação de Locais
ao
MINICOM,
pelos
seguintes
motivos:
- não tem acesso carroçável e o ponto está em uma reserva de
mata Atlântica o que será impossível a construção de uma
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estrada.
- não disponibilidade de instalação de nova torre ou espaço
físico disponível.
2) Em face ao exposto sugerimos:
2’) que seja considerada como viáveis todas as instalações
existentes atualmente nas coordenadas com as respectivas
atualizações para Rádio e TV Digitais.
2”) que seja validado no PBTV/PBRTV as coordenadas de
instalação do Canal 50 (e um ou outro atrelado como o Canal
43 por exemplo) como sendo 5°47’23”S/35°11’31”W e não
as sugeridas na Consulta Pública 35.
2’”) Que as outras instalação sejam remanejadas para as
Coordenadas de 05°47’23”S/35°11’31”W permitindo-se uma
co-localização de 1 Km em torno deste ponto ao invés dos
400m aceitos quando do Projeto de Instalação e não as
sugeridas pela Consulta Pública 35.
Um visita poderia se útil para verificação in ‘loco’ dos itens
tratados.
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