QUADRO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM
ATENÇÃO À CONSULTA PÚBLICA n.º 603 DE 17 DE MARÇO DE 2005
Proposta de Alteração do Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada – PBFM

Localidade/UF
Padre
Bernardo/GO

Canal
252/B1

Autor da Contribuição / Contribuição
Raul Rothschild de Abreu
Manifesta-se contrário à limitação de potência e préfixação de coordenadas no que diz respeito à alteração do
canal 252/B1 (duzentos e cinqüenta e dois, classe B1) para
252/A1 (duzentos e cinqüenta e dois, classe A1), na
localidade de Padre Bernardo/GO.
Sobre o assunto, alega que:
1. “De acordo com o estudo de viabilidade anexo, com
base no relevo digitalizado da região, fica
demonstrada que a proposta de alteração do canal
252/B1 para 252/A1 da emissora de PADRE
BERNARDO-GO, não causará interferências no
contorno protegido da emissora que opera com o
canal 252/B1, localizada na cidade de Goiânia-GO.
2. Cálculos de atenuação por difração, uma vez que o
perfil do terreno em anexo, demonstra a viabilidade
da mudança de classe de B1 para A1, face à
quantidade de obstáculos estes de grande porte,
provocando atenuações bastantes consideráveis.
3. Sucede que a existência da observação de
coordenadas pré-fixadas do canal 252/A1, oferece a
probabilidade de ter que apresentar junto a Anatel,
quando necessário, projeto de viabilidade técnica
para aprovação do novo local de instalação,
inevitavelmente pondo em risco a sobrevivência das
que já operam em situação de extrema dificuldade,
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Contribuição pertinente:
Procedidos os estudos de viabilidade técnica com relação à
pretensão, utilizando o relevo digitalizado da região, verificou-se que
realmente não se evidenciam pontos de interferências. Nesse sentido,
foi acatada a contribuição e está sendo proposta a alteração de classe
sem coordenadas pré-fixadas.

Localidade/UF

Canal

Autor da Contribuição / Contribuição
que já operam em situação de extrema dificuldade,
principalmente no que diz respeito a nossa emissora,
implantada em Padre Bernardo-GO.
4. No entanto, em nome do bom uso do espectro de
freqüências, e na demonstração que no ponto de vista
do impacto econômico e financeiro, as coordenadas
pré-fixadas do canal 252/A1, pode vir a prejudicar
ainda mais a situação precária de nossa emissora, é
que solicitamos a retirada na Situação Pretendida as
coordenadas pré-fixadas do canal 252/A1 em Padre
Bernardo.”
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