Quadro de Análise das Contribuições Recebidas em
Atenção à Consulta Pública nº 812/07
Proposta de Alteração dos Planos Básicos de Distribuição de Canais de Transmissão de Televisão – PBTV e de
Retransmissão de Televisão em VHF e UHF – PBRTV.

Localidade
Canal / Assunto

Autor / Resumo da Contribuição

Curitiba / PR

GUILHERME DÖRING DA CUNHA PEREIRA

7- (PBRTV)

(TV Esplanada do Paraná Ltda)

Aumento de
Potência

Demonstra preocupações em relação às
características apresentadas na Consulta Pública
para o canal 7- de Curitiba/PR, constante no
PBTV, solicitando que seja reavaliada a proposta
de alteração deste canal.

Justificativa:

Tendo por base a análise geral de interferências,
verificou, a princípio, a inviabilidade das novas
características, através de estudo elaborado por
profissional habilitado.
Observa que na radial na direção de Ponta
Grossa/PR, 288º, na situação atual do canal 7- de
Curitiba/PR, há um valor nulo de ERP máxima
irradiada, devido ao canal 7 da geradora de Ponta
Grossa/PR, TV Esplanada. Com a nova situação
proposta do canal 7- esta radial passa a ser 31,6 kW,
e ultrapassará o nível sobre o contorno protegido.
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Comentários da CMPRR

Contribuição Parcialmente Procedente

Após reavaliação, foi verificado que não
haveria problemas em relação aos canais
relevantes – exceto ao 07 de Ponta
Grossa/PR (em locais fora de sua área
urbana) apesar da situação proposta na
Consulta manter os valores de ERP na
maioria das direções (inclusive na de
Ponta Grossa / PR) iguais ao valor do
contorno protegido da situação antiga.

Desta forma, na efetivação das novas
características do canal de Curitiba/PR,
será acrescentada uma limitação setorial
(ao invés de somente em um azimute –
como está na situação antiga) de 267º a
320º, com ERP igual a 1 kW / 150 m de
maneira que garante a convivência com o
canal de Ponta Grossa / PR sem problemas
de interferência.

