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4 - Caso haja falha na impressão do código, verifique a configuração da impressora de acordo com as
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5 — Sempre que necessário, uma nova contracapa pode ser impressa e anexada como página inicial do
Processo, em substituição a esta.
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Mem. 602/2009—RFFCC
Brasilia, (Cb? de junho de 2009

Ao Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional - RFFCF

,

Assunto: Encaminhamento de procedimento operacional

1.
Encaminhamos em anexo a este memorando cópia do procedimento operacional
“Averiguação de radiointerferência prejudicial”.

2.
Solicitamos, em conformidade com as atribuições regimentais da SRF, que
realizem a devida revisão editorial e demais providências necessárias à integração do citado
procedimento no âmbito daqueles em uso pela fiscalização.

Anexo: Procedimento Operacional “Averiguação de radiointerferência prejudicial”
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Elaboração 'do Procedimento de Fiscalização de Interferência na Faixa de Radiofrequência —
I
'
FIS.PF.042.

4.1. Lei n° 9.472, de 16 de Julho de 1997 (LGT);
4.2. Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela Resolução
nº 270, de 19/07/2001;
'

4.3. Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº 259,
de 19 de abril de 2001; —
4.4. Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 441, de 12/07/2006;
4.5. Norma sobre Tratamento de Interferência, aprovada pela Portaria nº 641, de 24 de

outubro de 2006; e

4.6. Memorando 62/2008-RFFCF,
Interferência Radioelétrica.

'

que

encaminha

procedimentos

operacionais

de

5.1. Considerando a necessidade de orientar o Agente de Fiscalização no desempenho de suas
funções, apresentando os procedimentos de gestão e monitoramento do espectro de
, radiofrequência, que devem serem adotados durante a execução das atividades de
fiscalização, em conformidade com Art. 9º e 10 da Resolução nº 441, de 12/07/2006;
5.2. Considerando o objetivo de controlar os procedimentos de fiscalização, utilizando
metodologia específica e descrevendo os procedimentos a serem seguidos, conforme
inciso V, Art. 160 da Resolução nº 270, de 19/07/2001; '
5.3. Considerando que, toda ação de fiscalização deve ser precedida de programação
específica, conforme Art. 12 da Resolução nº 441, de 12/07/2006;

5.4. Considerando que'este procedimento foi elaborado e discutido no âmbito da RFFCFl e
RFFCCl.

6.1. Sugerimos aprovação da minuta do Procedimento de Fiscalização de Interferência na
Faixa de Radiofrequência, anexa a este informe, para disponibilização no Sistema de
Acompanhamento de Consulta Pública (Consulta Interna) — SACP, por um período de, no
mínimo, 8 (oito) dias úteis.
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Instrumento Deliberativo

Procedimento de Fiscaliza ão de Interferência na Faixa de Radiofre uência/ FIS.PF.O42 / ;

OBJETIVO
Este procedimento operacional tem a fmalidade de fixar orientações aos Agentes “.=..___
Fiscalização, quanto aos procedimentos que devem serem adotados nos casos de
interferência radioelétrica.

. APLICAÇÃO

_

1

Nos casos de denúncias de interferência radioelétrica.

. REFERENCIAS
Para fins deste Procedimento de Fiscalização são aplicáveis os seguintes provimentos
normativos:
3.1 Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações;

3.2, Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução nº 270, de 19/07/2001
3.3 Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº
259, de 19 de abril de 2001;

3.4 Norma sobre Tratamento de Interferência, aprovada pela Portaria nº 641, de 24 de
outubro de 2006, e

'

3.5 Regulamento de Fiscalização, aprovadopela Resolução nº4.41, de 12 de julho de
2006.
,. — ,? N": ». __. .
.

. DEFINIÇÓES
4.1 Denúncia: exposição formal de um fato a Anatel, de forma sigilosa ou não, com ou
sem embasamento jurídico;
4.2 Denúncia procedente: denúncia relativa a estações de telecomunicações, de
radiodifusão e aparelhos receptores de radiodifusão e telefônicos providos de
caracterização técnica e/ou operacional que justifique ter seudenunciante, direito à
, proteção contra interferências;
4.3 Espectro de radiofreqiiências: bem público, de fruição limitada, cujo uso é
administrado pela Agência, que corresponde a uma parte do espectro eletromagnético
na faixa de radiofreqííências, que se propaga no espaço sem guia artiﬁcial e que é, do
ponto de vista do conhecimento tecnológico atual, passível de. uso por "sistemas de
radiocomunicação;
4.4 Interferência: Efeito de uma energia não desejada devido a uma ou várias emissões,
radiações, induções ou suas combinações sobre a reCepção de um sistema de
comunicação, que se manifesta como degradação da qualidade, falha ou perda da
informação, que se poderia obter na ausência desta energia não desejada;

4.5 Radiofreqiiência: termo comumente utilizado para se referir a frequências utilizadas
por um sistema de radiocomunicação, que corresponde ao espectro eletromagnético

Compreendido entre 9kHz e 3000GHZ.

. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5.1 Análise e procedimentos preliminares:

Cabe ao Agente de Fiscalização adotar as providências adicionais a este Procedimento
de Fiscalização, necessárias à obtenção de provas adequadas e suficientes para
Página 2 de 13

buscando sempre obter a verdade sobre os atos e fatos fiscalizados.
5.1.1 Realizar pesquisa minuCiosa visando obter a maior quantidade possível
'
informações, que permitam ter uma idéia clara e precisa dos fatos. Analisar se há
indicação da origem da interferência, ou se há algum dado que auxilie na sua
identificação;
'
'
'
5.1.2 Consultar o banco de dados do STEL e/ou_ a área de outorgas do Escritório Regional
ou Unidade Operacional, inclusive da sede Anatel, para obter dados da estação
interferente e interferida (esta, quando for o caso) a situação legal, os dados
cadastrais e técnicos.
'
5.2 Reclamações improcedentes:

O Agente de Fiscalização deverá rejeitar as reclamações nas seguintes situações:

5.2.1 Interferência radioelétrica originada de compartilhamento de radiofrequência, desde
que as estações envolvidas tenham sido licenciadas com a condição de tal
compartilhamento. Todavia ao interessado é facultado o direito de. solicitar a Anatel
o reexame e possível substituição da frequência consignada, que não satisfaz os seus
interesses de tráfego. Para estes casos, poderá ser encaminhado través de ofício;
5.2.2 Interferências radioelétricas causadas por estações licenciadas de telecomunicações
em aparelhos cinematográficos, gravadores/reprodutores de sinais de sons e
imagens, toca-discos de qualquer tipo, Amplificadores valvulares ou de estado
sólido, Microcomputadores, Caixas de som e' outros de uso similar;

5.2.3 Para casos citados anteriormente, recursosté'cm'éos corriqueirºs permitem que o
próprio interferido resolva a perturbação. Nestes-Ícasos', todavia, a Anatel, mesmo
rejeitando a reclamação, poderá averiguar se a estaçãoíinterferente opera segundo a
autorização recebida e observa as normas técnicas do serviço explorado e, se for o
caso, tomará as medidas aplicáveis. As reclamações de interferência em tais
equipamentos implicam apenas na emissão de ofício ao reclamante;
- 5.2.4 Excluídas as situações que digam respeito a risco à vida humana ou à Segurança
Pública, Defesa Civil ou Segurança Nacional, serão rejeitadas as reclamações que
satisfaçam as condições descritas a seguir:
a) Será considerada improcedente toda reclamação anônima de interferência
radioelétrica ou que o reclamante utilize de informações falsas em sua
identificação;
b) Será considerada improcedente a reclamação se o interessado não atender as
exigências e solicitações dentro dos prazos estipulados pela Anatel. Caso a
reclamação não contenha os esclarecimentos necessários para sua análise, ao
interessado será solicitado apresenta-1a de forma completa, através de ofício,
informando a insuficiência de dados;

e) Se o receptor interferido está localizado fora do contorno protegido da estação de
radiodifusão sonora ou de sons e imagens e/ou a antena de recepção utiliza
amplificador(booster), envia-se o um ofício de Solicitações Improcedentes;
d) A reclamação será considerada improcedente, quando a emissora interessada não
possuir proteção legal no local da recepção;
e) Para agilizar o trabalho, as solicitações e esclarecimentos adicionais poderão ser
realizados por telefone ou correio eletrônico quando possível;
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f) A reclamação considerada improcedente deverá ter seu registro atualizado g
FOCUS/RADAR. Para cada um dos casos que motivaram a rejeição
reclamação de interferência radioelétrica.

5.3 Reclamações procedentes:
O Agente de Fiscalização analisa a reclamação de interferência radioelétrica, devendo
assegurar que a estação de telecomunicações interferida atenda às seguintes condições:
' 5.3.1 Para estações de telecomunicações estrangeiras:
a) Sejam licenciadas pelas respectivas administrações e estejam registradas no
Master Register da UIT;

b) Observam as recomendações, regulamentos e outros acordos pertinentes editados
pelo Bureau de Radiocomunicações da UIT, bem como acordos, convenções ou
atos diplomáticos estabelecidos entre o Brasil e o país envolvido na ocorrência
de interferência radioelétrica.

5.3.2 Para estações de telecomunicações nacionais: .
a) Sejam licenciadas pela Anatel;

b) Estejam sendo observadas as relações de proteção previstas nas Normas
Técnicas aplicáveis aos serviços envolvidos — interferido e interferente.
5.4 Preparação para atividade de fiscalização:

5.4.1 Preparar todos os documentos necessários (laudos, termos, autos etc.,) requisitar ou
selecionar equipamentos e instrumentos de medições para cada caso, bem como,
sacos plásticos, fitas e lacres,
5.4.2 A missão de fiscalização que envolve segurança pubhcaou de segurança nacional
deverá ser realizada sob total sigilo, observando, paraCadacaso, as orientações que
serão repassadas pela Gerência Operacional de Flscahzaçaocu da Gerência da
Unidade Operacional ou Gerência Regional ou Gerência de Cóntrole do Espectro —

RFFCC;
5.4.3 Se, na análise prévia do agente de fiscalização, for identificado que a provável fonte
interferente esteja em área que possa colocar em risco a sua integridade física, o
Agente deverá utilizar redigir um ofício, em que solicitará apoio aos órgãos de
segurança, para que seja realizada a missão de fiscalização. Caso a fonte interferente
esteja em área indígena, o ﬁscal redigirá um ofício e encaminhará à Fundação
Nacional do Índio— FUNAI e ao Departamento de Polícia Federal e caso necessário,
ao Ministério da Justiça, para obter autorização e apoio para realização da missão,

5.4.4 O Agente de Fiscalização baseado na documentação existente, analisa e define o .
recurso do SGME que poderá ser aplicado, quando necessário, conforme descrito
abaixo:

a) Estação Remota de Monitoragem — ERM: Quando a emissão radioelétrica estiver
dentro da área de cobertura da ERM e apresentar níveis de recepção adequados à
análise, identificação e localização;
b) Unidade Móvel de Radiomonitoragem — UMR: Quando a emissão radioelétrica
estiver fora da área de cobertura de uma ERM ou houver, necessidade de apoio
da UMR para localização da fonte radioelétrica;
e) Estação Portátil: Quando a emissão radioelétrica estiver em local de difícil
acesso, não atendido pelas condições anteriores, ou quando houver necessidade
de sigilo, com utilização de veículo descaracterizado, no que se refere à tarefa de
Radiogonometria.

Página 4 de 13

Procedimento de Fiscalização de Interferência na Faixa de Radiofrequência / FIS.PF .042 / V.

5.5 Definição da ação aplicável:

dados e fatos relevantes, prepara Relatório de Fiscalização de interferência
radioelétrica constante no NORTE, para que o Gerente Operacional de Fiscalização
ou o Gerente de Unidade Operacional encaminhe o caso ao Gerente Geral de
Fiscalização, através do Gerente do Escritório Regional, que o submete ao
Superintendente de Radiofreqíiência e Fiscalização, que o envia 'a Assessoria
Internacional da Anatel, para contactar o organismo regulador do País envolvido;
5.5.2 Caso uma estação interfira em estações localizadas em dois ou mais escritórios ou
unidades operacionais, a Gerência de Controle de Espectro — RFFCC, deverá ser
comunicada, para que possa, caso necessário, centralizar o planejamento e a
Conclusão dos trabalhos de fiscalização;
5.5.3 O Agente de Fiscalização deve classificar a reclamação procedente de interferência
radioelétrica e fixar 'a prioridade no atendimento, considerando se a reclamação
expõe riSco à vida, (à segurança pública, defesa civil ou segurança nacional) , se é de
interesse coletivo ou de interesse restrito. Nesta ordem, diante das circunstâncias já
analisadas, o Agente de Fiscalização deve observar:
a) Quando a interferência gera risco à vida, prejudica a comunicação causando
perda de inteligibilidade dos serviços de telecomunicações de interesse coletivo e
radiodifusão, de segurança pública (polícia, bombeiros, defesa civil, etc.) ou
segurança nacional, a ação deve ser imediata, mesmo que ocorra em período
noturno, feriados ou fim de semana, concentrando o apoio lógístico e os recursos
disponíveis no local;
b) 'As reclamações de interferências que forem encaminhadas por órgãos vinculados
ao Ministério da Aeronáutica (PAME, CINDAÇTA, Infraero, etc) deverão ser
tratadas como risco à vida e a ação e imediata.'—
5.6 Execução da atividade de fiscalização:

5.6.1 Solução em comum acordo — Interferente e interferidof

'

5.6.1.1 Os casos de Interferências radioelétricas, se necessário, podem ser inicialmente
objeto de procura de solução por parte do interferido e do interferente, de comum
acordo. Para tanto, proceder como se segue:
a) Enviar expediente ao interferido (reclamante) e ao interferente, orientando
quanto às providências preliminares a serem adotadas por ambos, na tentativa
de solucionar a interferência, por meio de ofício ao Interferente e ao
interferido, propondo uma solução em comum acordo;
b) Controlar o prazo de 15 (quinze) dias evidenciado nos ofícios encaminhados,
contados a partir do recebimento dos mesmos pelos interessados, mediante a
comprovação do AR — Aviso de Recebimento Postal;
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c) Findo o prazo estipulado no item anterior, poderá ser configurada
seguintes hipóteses:

,”

AÇÃO DO AGENTE D
FISCALIZAÇÃO

RESPOSTA

INTERFERENTE E
1

INTERFERIDO informam solução

do caso
2
INTERFERENTE E _
INTERFERIDO não res ondem
-—
3
a interferência

-—
4

interferência

5

INTERFERENTE informa ter
cessado a interferência

Arquiva a reclamação
,
Considera solucionado e arquiva a
reclamação

Considera solucionado e arquiva a
reclamação
Atua em campo

.

Considera solucionado e arquiva a
reclamação

INTERFERENTE solicita ajuda da
Atua em campo
Anatel para solução da interferência
d) Caso não seja possível ou não ocorreu uma solução em, comum acordo, o
Agente de Fiscalização deve executar procedimentos em campo para
verificação da interferência radioelétrica reclamada.

5.6.1.2 Havendo possibilidade e disponibilidade no BR ou UO, convêm acertar
previamente, com as partes envolvidas, o dia e a hora para realização da visita ao
local, por meio telefônico, correio eletrônico ou enviando correspondências,
conforme modelos Ofício ao Interferente — Agendamento de Atividade com Data e

Ofício ao Reclamante — Agendamento de Atividade Com Data, constantes no
NORTE ou similares. Neste caso, considerar:
' ª ªª
a) A0 reclamante deverá ser esclarecido due sua ausência,- nadata e no horário
indicados, sem motivos justificados, implicará * no arquivamento da
reclamação;
'

b) Ao interferente deverá ser esclarecido que sua ausência, na data e no horário
indicados, sem motivos justificados, poderá ser considerada razão suficiente
para a interrupção do funcionamento de sua estação, que perdurará até que o
suposto interferente comprove que não é o causador da interferência, ou que a
mesma foi sanada;

c) Ocorrendo a impossibilidade de presença dos Agentes de Fiscalização ao local,
na data ou no horário combinado, por motivos justificados, o fato deverá ser
levado ao conhecimento das partes, com maior antecedência possível,
estabelecendo—se, de comum acordo, nova ocasião para a reunião;

d) Não sendo possível,. diante do volume de tarefas e da dificuldade de definir
com precisão a data de realização da Atividade de Fiscalização, o Agente
deverá comunicar o reclamante, por telefone ou por meio de um ofício,
informando ao reclamante que haverá atendimento no local, por equipe
especialiZada.
5.6.2 No interferido:

5.6.2.1 A verificação no local deve ser feita, inicialmente, no sistema de recepção do
interferido, para confirmar as informações prestadas na reclamação;

5.6.2.2 Para análise de Interferência na Recepção de Serviços de Radiodifusão, deverão
ser observados os seguintes pontos, conforme o caso:
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mesmo um receptor fabricado segundo rígidas especificações, e dotado
imunidade a sinais interferentes, apresenta deficiências de funcionamento,
causadas pelo mau uso, conservação ou manutenção imperfeita, que o tornam
sus'cetível de sofrer interferências. O problema se agrava quando se trata de
receptores construídos com componentes de baixa qualidade e desprovido de
dispositivoscapazes de protegê-l-os. É, por exemplo, fácil verificar que as
blindagens de estágios de F.I. não mais existem em muitos receptores de TV,
deixando-os menos imunes às interferências;

b)

Inspeção Externa de Receptor: 0 receptor está limpo? Apresenta sinais de
quedas ou choques mecânicos? _Os controles externos estão quebrados,
rachados, frouxos, ou ausentes? O seletor de canais e o controle de sintonia

fina estão danificados ou funcionando mal? Existe lacre de fábrica ou de
oficina autorizada? Os parafusos de fixação da tampa traseira estão presentes
e/ou mostram sinais de terem sido várias vezes retirados para manutenção? 0
terminal da antena está solidamente fixado à tampa traseira? Os fios de descida
da antena estão bem presos ao terminal? Se o receptor possui antena interna
própria, ela está quebrada, amassada ou frouxa em seu encaixe no receptor?
Sua ligação à rede utiliza transformador externo? Utiliza filtro ,de linha de
alimentação?;
Inspeção de Funcionamento do Receptor: Ligue 0 receptor e sintonize
diferentes estações. Como está funcionando o seletor de canais? E o controle
de sintonia fina, está ajustado? Os controles de estabilidade horizontal,
linearidade vertical e atuando? Analise a qualidade dos botões e se estão
ajustados e atuando?-Analise a qualidade do. som e da imagem. O som é
“limpo”? Há _vestígio (zumbido) de frequência da rede (50 Hz ou 60Hz) no

som? Nota-se “chuvisco” na imagem? Ex1stemimagens fantasma? Constatar
se a interferência se deve ao permissionário sób suspeita; “
"

d)

Se Antena é Aprópriada e Está em Boas Condições'de' Funcionamento:
Embora possua importância capital na recepção, a antena e os fios ou cabos de
descida são muitas vezes relegados a um plano secundário, em especial quando
se trata de receptores de radiodifusão. Outras vezes, interessado em possuir
uma boa antena, mas desconhecendo conceitos fundamentais, os donos dos
receptores, as adquirem com características inadequadas, ou de má qualidade,
com resultados insatisfatórios. A falta de conservação da antena e dos fios de
descida, constitui fonte adicional de problemas;

, “Inspeção de Antena e Cabos: O sinal recebido provém de estação geradora ou
de retransmissora? São recebidos "somente canais baixos, altos, ou ambos?
Qual é o sistema de antena utilizado: uma antena para canais altos e outra para

baixos? O sistema é adequado para os canais a receber? Quanto à intensidade
do sinal recebido, o tipo de antena utilizada possui ganho adequado? O
receptor é capaz de reproduzir sinal da boa qualidade usando apenas antena
interna? A antena possui elementos quebrados ou amassados? Está solidamente
fixada no mastro, de modo a não oscilar ou girar sob a ação do vento? Os
cabos de descida são de boa qualidade? Estão bem presos aos terminais de
antena? O isolamento dos cabos está quebradiço ou gasto pela ação do tempo?
O seu comprimento é excessivo? Em seu trajeto no exterior e no interior da
residência o cabo (ou fio paralelo) está justaposto ou próximo de fios de
energia elétrica? Há emendas nos cabos?;
Se estiverem sendo usados Amplificadores de Antena (BOOSTERS): Convém
observar, inicialmente, que a utilização de amplificador de antena deve se
limitar a locais onde o sinal seja fraco. Além disso, sua utilização gera, muitas
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vezes, problemas insolúveis. Por1sso, um sistema de recepção quefaça usofií“
tais dispositivos não pode Ser considerado pela Anatel como “prºtegido”, X
efeito de reclamação de interferência. Além disso, amplificador de faixa larga.
abrangendo,as vezes, as faixas de TV e FM, (frequentemente de máqualidade)
aumentam sobremaneira a possibilidade de interferência. Em tais casos, o dono
do receptor deve ser orientado;
g) Inspeção do Amplificador de Antena: O ampliﬁcador de antena é realmente
imprescindível? O tipo utilizado é mais conveniente, em função dos canais a
receber? As ligações ao “booster” estão solidamente presas? O cabo coaxial
utilizado é de boa qualidade? (Se o trançado da malha do coaxial permite ver
facilmente o isolamento interior, se é duvidosa a qualidade do cabo). O
“booster” está acondicionado em caixa metálica, ou seu invólucro é plástico?
A transição do cabo coaxial para fio paralelo está sendo feita através de

casadores de impedância adequados? As conexões estão firmes? Há emendas
nos cabos ou fios? Existem filtros contra interferências?
5.6.2.3 Para análise de Interferência na Recepção de outros Serviços de telecomunicações,
na estação interferida deverão ser observados os seguintes pontos, conforme o
caso:
Quando uma estação de telecomunicações sofre interferências, a análise de suas
condições de funcionamento deve ser mais ampla do que a feita em receptores de
radiodifusão, posto que, no caso, as características básicas estão previstas em
norma específica, que estabelece condições para cada tipo' de serviço. Essa análise
deve, sempre que possível, basear—se tambem nos resultados das medições de
alguns parâmetros técnicos, tais como frequenc1apotênciae intensidade de campo
do sinal desejado e do interferente, seja paraverificarSe estão de acordo com o ato
de outorga, seja para permitir uma correta interpretação dos critérios de proteção

aplicáveis. Por outro lado, quanto à canalização, convém observar que os
problemas decorrentes do compartilhamento de freqíiênãas, não devem ser
considerados como interferências propriamente ditas.

5.6.3 No interferente:
Dependendo das condições de instalação do interferido, deve ser verificada a suposta
estação interferente, para se constatar se a mesma está operando de acordo com as
normas técnicas para o serviço a que pertence, bem como se está funcionando dentro
das condições da outorga.
5.6.3.1 Para verificação de interferências radioelétricas, relativas a serviços de
radiodifusão, com utilização dos Recursos do

SGME, as tarefas

abaixo

relacionadas poderão ser realizadas. Tais tarefas deVem ser executadas conforme
descrito nos itens correspondentes ao FIS.PF.042 (Procedimento de Gestão e
Monitoramento do Espectro de Radiofrequência):

a) Análise Espectral;
b) Avaliação de Parâmetros Técnicos:
- Desvio e Estabilidade da Frequência;

— Intensidade de Campo e Densidade de Fluxo de Potência;
- Largura de Faixa;
- Índice de Modulação.

c) Atividade de Radiogoniometria.
5.6.3.2 Para análise de interferência na estação de serviços de telecomunicações
interferente, deverão ser observados os seguintes pontos, conforme o caso:
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Quando uma estação de telecomunicações é suspeita de causar interferências '
radioelétricas, a análise de suas condições de funcionamento deve ser mais amplaX

básicas estão previstas em norma especrfrca, que estabelece condições para cada
tipo de serviço. Essa análise deve, sempre que possível, basear-se também nos
resultados das medições de alguns parâmetros técnicos, tais como frequência,
potência e intensidade de campo do sinal transmitido (interferente), seja para
verificar se estão de acordo com o ato de outorga, seja para permitir uma correta
interpretação dos critérios de proteção aplicáveis. Por outro lado, quanto à
canalização, convém observar que os problemas decorrentes do compartilhamento
de frequências, não devem ser considerados como interferências propriamente
ditas.
5.6.3.3 No caso de constatação de irregularidades, proceder de acordo com o item deste
Manual concernente ao serviço executado, autuando-o adequadamente.
5.6.4 Casos especificos:

5.6.4.1 Interferências de Origem Industrial e Máquinas Elétricas:
.

Para enfrentar problemas decorrentes de interferências radioelétricas em receptores
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, originadas de dispositivos,
aparelhos, equipamentos instalações ou sistemas que gerem e/ou utilizem energia
radioelétrica para aplicações industriais (equipamentos industriais de aquecimento
por indução, aparelhos domésticos de cozimento por indução, equipamentos de
aquecimento dielétrico, equipamentos industriais de aquecimento por microondas,
fornos domésticos de microondas, aparelhos de soldagem por RF, equipamentos
de eletroerosão, equipamentos controlados por. tlrrstorsoldadores por ponto e
outros similares), médicos e científicos, sugereªse ad?) arametodologia a seguir
descrita. O Agente de Fiscalização procederá em campo, daseguinte forma:

a) Analisar as condições do receptor interferido, conforme deserito anteriormente,
atuando de forma semelhante quando a instalação for deficiente;
b) Prestar ao reclamante informação verbal que sua reclamação será encaminhada
aos órgãos responsáveis pela solução do problema;

0) Verificar se o interferente está instalado em zona considerada residencial pela
Prefeitura Municipal. Neste caso, estimular o reclamante a solicitar apoio do
órgão competente da Prefeitura, oferecendo sempre orientação técnica;

.

d) Caso constatar durante a análise ou após constatar em campo, tratar-se de
interferência de origem industrial, preparar ”correspondência ao interferente,
por meio de ofício, notificando sobre a interferência causada por máquina
industrial;

e) Controlar o prazo concedido ao interferente e, caso não seja informado da
solução do problema, preparar solicitação de providências à Secretaria ou
Orgão responsável do Município;

Í) Preparar correspondência ao interferido, por meio de ofício, informando as
providencias tomadas em relação à interferência radioelétrica.
1

tratª.; .21nterferenc1a de RedeEletrica_]
—.__,_._-º"'

“.

“"'—_. __

Há vasta literatura técnica, de pleno conhecimento por parte das empresas
distribuidoras de energia elétrica, sobre interferências radioelétricas provocadas
por componentes da rede de distribuição. Dessarte, é possível que tais empresas
resolvam a maioria dos problemas comprovadamente causados por elas. A
solicitação de apoio a tais empresas tem surtido os efeitos desejados. Todavia, é
necessário que seja efetuada a vistoria das instalações de recepção interferidas,
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conformejá descrito anteriormente neste Manual, procedendo--se de modo idê . .. '
- ,
com as consideradas deﬁcientes.Constatado tratar—se de interferência provoaàajf-

pela rede de distribuição de energia elétrica, o Agente de Fiscalização deerãªg,
('

preparar as correspondências por meio de ofício, notificando sobre a Interferênc

causada pela Rede Elétrica.

“5.6.4.3rlnterferência em Terminal Telefônico:
Quando configuradas situações de interferências: em aparelho telefônico sem fio,
em secretária eletrônica, em aparelho telefônico certificado ou não com causa em
rede de operadora do STFC, notificar os respectivos interferentes, por meio de
ofício, encerrando quando possível o caso ou em caso contrário, efetuando os
devidos registros no SAAF.
5.6.4.4 Interferências em usuários de TV a Cabo:

Quando configuradas situações de interferências soﬁ'idas por usuários de IV a
Cabo, preparar ofício à empresa prestadora do serviço para que a mesma analise e
solucione o problema.
5.6.4.5 Interferéncia no serviço móvel aeronáutico:
.-

a) Algumas fontes de interferência são bem conhecidas, como estações de
radiodifusão sonora em Frequência "Modulada e telefones sem fio de longo
alcance. Para o primeiro caso, obtém-se relativo sucesso na identificação da
fonte, através de instrumentos portáteis com radiogoniometria ou através das
ferramentas do SGME. No caso da fonte interferente ser telefones sem ﬁo de
longo alcance, nem sempre e' possível identificar o aparelho que esteja
causando interferência. As vezes tais aparelhos estão espalhados por áreas
remotas ou com baixa densidade populacional:Nesses casos, a obtenção do
maior número de informações (horário da ocorrenciada'interferencia rota e
altitude da aeronave, frequências interferidas, intermitência,relator10 do piloto,
etc) com o órgão reclamante, poderádeterminar o sucesso da:operação ou não.
De todo modo, poderá utilizar-se de uma operação pente fino, escolhendo uma
determinada área que esteja a possível fonte e utilizando-se" de instrumentos e
inspeção visual para fazer uma varredura na área;

'

.

'

b) Outra alternativa que o ﬁscal pode adotar é o uso do SGME, configurado no
parâmetro de pausa infinita, na faixa interferida, e software específico para
gravação de áudio (quando ativo). Tal procedimento permite uma escuta
inteligente e automática da faixa interferida, uma vez que o arquivo de
gravação produzido será composto somente por áudio no período em que a
faixa atingiu o limite de sinal escolhido. O_tempo de análise desse arquivo é
sensivelmente menor do que aquele despendido na escuta direta feita pelo
fiscal no SGME. A partir desta análise, pode-se identificar nomes, telefones e
outras informações que poderão direcionar a solução da interferência;
c) Deve-se levar em consideração, também, que há casos em que o transceptor
instalado na aeronave interferida ou os equipamentos da torre de controle, não
esteja nas melhores condições de uso. Ao constatar essa hipótese, deverá
comunicar ao reclamante, por meio de ofício, que adote medidas para conserto
do equipamento.
5. 6.4. õInterferência no serviço móvel pessoal por equipamento utilizado em serviço de
comunicação multimídia:

Existem equipamentos que são utilizados em radioenlace na faixa de 900 MHz no
serviço de comunicação multimídia, que interferem em &eqíiências, na referida
faixa do serviço móvel pessoal. Normalmente, esses equipamentos não são
certificados e operam fora da faixa autorizada.
5.6.4.7 Outros casos de interferências radioelétricas:
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caso que irá resolver.
5.7 Conclusão da atividade de fiscalização:

Após a análise do sistema de recepção do interferido, se as instalações (antena, cabos,
conectores) do reclamante encontram—se tecnicamente deficientes (deterioradas, mau
estado de conservação, elementos da antena quebrados, cabos ressecados, etc), ou se o
reclamante utiliza—se de equipamentos de recepção ou transmissão não certificados ou
homologados pela Agência, o agente deve informar que a reclamação será considerada
improcedente, e que lhe será enviado um ofício comunicando a deficiência do sistema de recepção.

5.7.1 Não sendo conﬁrmadas as informações, a equipe deve, no local:
a) Orientar o interessado para as correções necessárias;

b) Evidenciar que somente com o sistema de recepção em boas condições técnicas é
que será possível confirmar a procedência da reclamação;
e) Informar que sua reclamação será considerada improcedente e que nova
reclamação deverá ser formalizada após as correções, se assim lhe convier.

5.7.2 Confirmada a interferência sem a identificação da origem:
a) Ficando constatado que a origem da interferência é desconhecida, ou não é a
indicada na reclamação, deverá ser realizada tentativa para localizá—la (operação
antena, radiomonitoragem, radiogoniometria) e, caso infrutífera, o interferido
deverá ser instruído, pela equipe, para tentar identificar o interferente — ou
possibilitar sua identificação — procurando descobrir o seu indicativo de
chamada, assunto tratado, horário, nomes depessoas e de organizações
mencionadas, etc, e, se possível, fazer gravações,
'

b) A equipe deve orientar o interferido a minimizar a interferência aplicando
medidas recomendadas para o sistema de recepção, tais como:“uso de filtros,
stubs, mudanças de local do receptor, reorientação de antena, aterramentos, e
outras.

5.7.3 Confirmada a interferência com a identificação da origem:
a) Quando a interferência gera risco à vida humana, ou prejudica serviços de
“segurança pública ou segurança nacional ou causa interrupção de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo ou radiodifusão, o Agente de Fiscalização
deve interromper o funcionamento da estação de telecomunicações ou de
radiodifusão, como medida cautelar inadiável, devendo o Agente executar a
simples lacração ou a apreensão dos equipamentos, conforme dispuser
regulamentações específicas;

b) Quando a interferência degradar a qualidade do serviço de telecomunicações de
interesse coletivo ou do serviço de radiodifusão, o Agente de Fiscalização poderá
interromper o funcionamento da estação, após análise da situação com o Gerente
Operacional de Fiscalização ou Gerente da Unidade Operacional ou o Gerente
Regional e ficar constatado que o interferente não poderá sanar a interferência
imediatamente e que o interferido está sendo prejudicado;
e) Quando forem constatadas irregularidades que não configurem risco à vida
humana, o Agente de Fiscalização adota providências para instauração do
Processo Administrativo;
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d) Apurada a origem, deverá ser determinado que o ínterferente adote as medid
que eliminem a interferência em questão," sob pena de interrupção d
funcionamento de sua estação;
Caso o interferente utilize equipamento não certificado, será interrompido, de
imediato, o funcionamento da estação, com a colocação de lacre oficial;
Em alguns casos, ad referendum do Gerente-Geral de Fiscalização, a interrupção
poderá ser determinada em notificação, na qual esteja previsto que o
equipamento somente poderá ser operado com o conhecimento prévio do ~ '
interferido, durante os _ momentos necessários ao teste das modificações
introduzidas no sistema para eliminar a interferência, e no qual conste ainda, o
aviso de que “o funcionamento da estação, a não ser nas condições aqui
previstas, acarretará a lacração da estação. Deverá ser utilizado o termo
constante do modelo Notificação de Interrupção, constante no NORTE ou
similar,

g) Nos casos de rotina, o bom senso na avaliação da gravidade da interferência e do
seu alcance em termos de perturbação a uma comunidade, determina a atuação
do Escritório Regional ou Unidade Operacional e demais órgãos da Anatel.
Quando constatada a existência de estações que possam vir a causar
interferências, o Agente de Fiscalização emite Relatório de Fiscalização de
interferência radioelétrica e encaminha ao Gerente Operacional de Fiscalização
ou ao Gerente de Unidade Operacional para definição da ação aplicável. Nos
casos em que a localização da fonte ínterferente for efetuada por ERM’s, o
Gerente Operacional de Fiscalização, o Gerente da Unidade Operacional ou
pessoa por eles designada, determina a forma mais adequada de atuação da
fiscalização,

.h)

Após a conclusão das atividades em campoé desuína importância o
preenchimento do devido relato no sistema RADAR. Mesmo no caso de
reclamações improcedentes o relato e' fonte de dados para pesquisas futuras.

6. CONSIDERAÇÓES FINAIS
6.1 Para a formação de um banco de dados que “seja fonte de pesquisas, que permita a
definição de tendências, que possibilite a detecção de padrões de repetições, dentre
outras análises, e' essencial que o Relatório de Fiscalização informe ,dados da
reclamação de interferência, dados da estação interferida, quando identificada dados
da "estação ínterferente, dados do reclamante, quando identificado dados do
responsável pela interferência, registros fotográficos, arquivo de áudio ínterferente ou
interferido, registro da análise espectral, tipo de ação efetuada, além de outras
informações que se julgue necessárias;

6.2 O relato contendo todas as informações relevantes é insumo para a formação de
banco de dados que permitirá um aumento na eficácia das ações de combate às
interferências radioelétricas.
'
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Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização — SRF
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização — RFFCFl

3.

ASSUNTO _ , _

Aprovação do Procedimento de Fiscalização de Interferência na Faixa de Radiofrequência —
FIS.PF.042 -V”O”.
'

4. _

REFERÉNCIAS

4.1. Lei n° 9.472, de 16 de Julho de 1997 (LGT).
4.2. Resolução nº 270, de 19/07/2001, Regimento Interno da Agência Nacional de
Telecomunicações.
'
4.3. Resolução nº 259, de 19 de abril de 2001, Regulamento de Uso do Espectro de
Radiofrequências.

4.4. Resolução nº 441, de 12/07/2006, Regulamento de Fiscalização.

4.5. Norma Sobre Tratamento de Interferência, aprovada pela Portaria nº 641, de 24 de
outubro de 2006;

4.6. Demais regulamentos dos diversos serviços de telecomunicações e Radiodifusão.

4. , FUNDAMENTAÇÃO ' =
5.1.

Considerando que este procedimento foi elaborado e discutido no âmbito da RFFCC2.

5.2.

Considerando 0 Informe nº 41/2009 — 200990108005.

5.3.
Considerando as sugestões acatadas e as adequações ao documento realizadas pela
RFFCFl, que resultaram na proposta final do Procedimento de Fiscalização.

5.4.
Considerando a Consulta Interna nº 428, realizada no período de 14/07/2009 a
23/07/2009, e a análise das contribuições recebida pela RFFCC.

6. PROPOSIÇÃO ..
6.1.
Sugerimos submeter à minuta do Procedimento de Fiscalização de Interferência na
Faixa de Radiofrequência — FIS.PF.042 - V”0”, anexa, ao Superintendente de
Radiofrequência e Fiscalização para sua aprovação final via Portaria.

7; RELAÇÃO DE ANEXOS
7.1.
Minuta do Procedimento de Fiscalização de Interferência na Faixa de Radiofrequência
— FIS.PF.042 - v”0”.
7.2.
Relatório do Sistema SACP, contendo as contribuições recebidas na consulta interna
nº 428.

?
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7.3.

Análise da RFFCC referente as contribuições recebidas da consulta interna nº 428.
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ªfã/fªil FEE
Item: PROCEDIMENTO D113 FISCALIZAÇÃO DE INTERFERÉNCIA NA
FAIXA DE RADIOFREQUENCIA

Contribulção Nº 1 =- (10:41894)
Contribuidor: MARCIO DA ROSA SILVEIRA

Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 15/07/2009
Contribuição: Acredito que o título a ser dado a tal procedimento é o seguinte:
Procedimento de fiscalização de interferênciavna faixa de radiofrequência do
espectro eletromagnético.
Justificativa: A justificativa é que o texto fica mais completo e compreensível, pois
quando urilizamos a palavra "faixa" isso na verdade quer dizer uma porção de
ina
. .
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N ,
.
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determ
da cºisa Nesse ca o a or ao e a radiofre uencna e a cºisa e o es ectro

eletromagnético.

Item: 1. OBJETIVO

Este procedimento operacional tem a ﬁnalidade de fixar orientações aos Agentes de
Fiscalização, quanto aos procedimentos que devem serem adotados nos casos de
interferência radioelétrica.

Contribwção Nº 2. - (1D: 41996)
Contribuidor: ADEMIR MONTEIRO MOTA

Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 23/07/2009

Contribuição: Fixar regras de atendimento de demandas de interferência
radioelétrica a serem adotadas pelos Agentes de Fiscalização.

Justificativa: Texto sintético do OBJETIVO, não confundido—o com a FINALIDADE a
ser atingida, sendo esta, o alvo do OBJETIVO

Contribuição Nº 3 = (ID: 41902)
Contribuidor: YROA ROBLEDO FERREIRA

Lotação: RFCEE2
Data da Contribuição: 15/07/2009

Contribuição:
Este procedimento operacional tem a finalidade de orientar os Agentes de
Fiscalização, quanto aos procedimentos que devem ser adotados nos casos de

interferência radioelétrica.
Justificativa:
Sugiro novo texto, pois, a finalidade é de orientar.

Item: 2. APLICAÇÃO

Nos casos de denúncias de interferência radioelétrica.

Contribuição Nº 4} == (ID: 41997)
Contribuidor: ADEMIR MONTEIRO MOTA

Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 23/07/2009
Contribuição: Nas denúncias ou reclamações enquadradas como interferência
radioelétrica.
Justificativa: s/j

Contribuição Nº 5 = (ID: 41895)
Contribuidor: MARCIO DA ROSA SILVEIRA
Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 15/07/2009
Contribuição: Acredito que o texto deva ser o seguinte:

Nos casos de constatações em atividade de fiscalização de interferência
radioelétrica.
Justlficativa:
Minha justificativa está baseada na experiência que tenho com fiscalização em
campo.
Em diversas oportunidades os fiscais se deparam com interferências não apenas
motivadas por denúncias de interferências, mas devido a alguma situação de

campo como, por exemplo, uma análise espectral no SGM. Portanto, na minha
opinião, a aplicação do procedimento deveria ser mais abragente.

Item: 3. REFERENCIAS
Para fins deste Procedimento de Fiscalização são aplicáveis os seguintes
provimentos normativos:
3.1 Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997 — Lei Geral de Telecomunicações;
3.2 Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução nº 270, de 19/07/2001
3.3 Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela
Resolução nº 259, de 19 de abril de 2001 ;

3.4 Norma sobre Tratamento de Interferência, aprovada pela Portaria nº 641, de 24
de outubro de 2006; e
3.5 Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 441, de 12 de julho
de 2006.

Contribuição Nº 6 — (ID: 41998)
Contribuidor: ADEMIR MONTEIRO MOTA
Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 23/07/2009
Contribuição: Para fins deste Procedimento de Fiscalização são aplicáveis os
seguintes fundamentos normativos:
3.6 Demais regulamentos dos diversos serviços de telecomunicações e
radiodifusão.
Justificativa: Fundamentação universal.

Item: 4. DEFINIÇÓES
4.1 Denúncia: exposição formal de um fato a Anatel, de forma sigilosa ou não,
com ou sem embasamento jurídico;

4.2 Denúncia procedente: denúncia relativa a estações de telecomunicações, de
radiodiihsão e aparelhos receptores de radiodifusão e telefônicos providos de
caracterização técnica e/ou operacional que justifique ter seu denunciante,
direito à proteção contra interferências;
4.3 Espectro de radiofreqiiências: bem público, de fruição limitada, cujo uso é
administrado pela Agência, que corresponde a uma parte do espectro
eletromagnético na faixa de radiofreqíiências, que se propaga no espaço sem
guia artificial e que e', do ponto de vista do conhecimento tecnológico atual,
passível de uso por sistemas de radiocomunicação;

4.4 Interferência: Efeito de uma energia não desejada devido a uma ou Várias
emissões, radiações, induções ou suas combinações sobre a recepção de um
sistema de comunicação, que se manifesta como degradação da qualidade, falha
ou perda da informação, que se poderia obter na ausência desta energia não
desejada;
1.5 Radiofreqiiência: termo comumente utilizado para se referir a frequências
utilizadas por um sistema de radiocomunicação, que corresponde ao espectro
eletromagnético compreendido entre 9kHz e 3000GHz.

Contribuição Nº 7 -= (ID: 41999)
Contribuidor: ADEMIR MONTEIRO MOTA

Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 23/07/2009

Contribuição: 4.1 Denúncia: formalização de um fato a Anatel, de forma sigilosa
ou não, com ou sem embasamento técnico e/ou jurídico;
4.2 Denúncia procedente: denúncia relativa aos estações de telecomunicações, de
radiodifusão e aparelhos receptores de radiodifusão e telefônicos providos de
característica técnica e/ou operacional que justifique ter seu denunciante, direito à
proteção contra interferências;
4.2.1 outros dados que possibilitem a constatação da incidência da interferência
possibilitando identificar a(s) fonte(s) causadoras

4.3 Espectro de radiofreqiiências: bem público, de fruição limitada, cujo uso é
administrado pela Agência, que corresponde a uma parte do espectro
eletromagnético na faixa de radiofreqiiências, que se propaga no espaço sem guia
artificial e que é, do ponto de vista do conhecimento tecnológico atual, passível de
uso por sistemas de radiocomunitação;

4.4 Interferência: Efeito de uma energia não desejada devido a uma ou mais fontes
de emissões, radiações, induções ou suas combinações incidentes nos sistemas de
comunicação, resultando em: degradação da qualidade, falha ou perda da
informação.
1.5 Radiofreqiiência: termo designativo das freqtiências utilizadas pelos sistemas
de radioco'municação, que corresponde ao espectro eletromagnético compreendido
entre 9kHz e 3000GHz.

Justificativa: 4.1 —formalizaçã0rv é auto-explicativa | técnico e/ou~ na mesma

linha do jurídico.
4.2 —
4.2.1 -a denúncia deve conter dados que possibilitem o seu atendimento e a atingir
a finalidade. Qual seja: uma vez constatada, saná-la.
4.3 —universalrv quaisquer sistemas
4.4 —Embora a interferência comumentemente seja "sentida" na recepção, outros
elementos do sistema podem estar sendo interferidos, inclusive transmissores. Ou
seja: o sistema como um todo pode ser susceptível a interferência, não só o
receptor.

Contribuição Nº 8 — (ID: 41896)
Contribuidor: CARLOS EDUARDO DE LIMA

Lotação: U0031F
Data da Contribuição: 15/07/2009
Contribuição: Denúncia procedente: denúncia relativa a estações de
telecomunicações, de radiodifusão e aparelhos receptores de radiodifusão e
telefônicos ou outros que venham a casuar interferência, providos de caracterização

técnica e/ou operacional, que justifique ter seu denunciante, direito à proteção
contra interferências;

Justificativa: Nos casos de interferência por centelhamento de
isoladores/transformadores da rede elétrica por exemplo, podem e geram
pertubações radioelétricas no espectro, assim como maquinários de solda plástica,
que usam válvulas de alta potência e irradiam ondas eletro—magnéticas para a
soldagem e interferem quarteirões ........

Item: 5.1 Análise e procedimentos preliminares:

Cabe ao Agente de Fiscalização adotar as providências adicionais a este
Procedimento de Fiscalização, necessárias à obtenção de provas adequadas e
suficientes para sustentar suas constatações, inclusive extensão de períodos de
análise de registros, promovendo o pleno convencimento acerca da verificação
ou não de irregularidades, buscando sempreobter a verdade sobre os atos e fatos
fiscalizados.

5.1.1 Realizar pesquisa minuciosa visando obter a maior quantidade possível de
informações, que permitam ter uma idéia clara e precisa dos fatos. Analisar se
há indicação da origem da interferência, ou se há algum dado que auxilie na
sua identificação;
5.1.2 Consultar o banco de dados do STEL e/ou a área de outorgas do Escritório
Regional ou Unidade Operacional, inclusive da sede Anatel, para obter dados
da estação interferente e interferida (esta, quando for o caso) a situação legal,
os dados cadastrais e técnicos.

Contribuição Nº 9 = (10:41979)

Contribuidor: JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES VIANA
Lotação: CMPRRZ
Data da Contribuição: 21/07/2009

Contribuição: Incluir:
5.1.3 Consultar o banco de dados do SRD, para obter os dados cadastrais e
técnicos das emissoras do serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens
envolvidas. Observar, no histórico/observações, informações complementares
principalmente acerca do último ato de alteração de características técnicas da
emissora, pois pode ocorrer da estação constar no SRD como licenciada ( Fase 3),
porém, encontrar—se ainda na fase de enquadramento nas novas características

aprovadas e corretamente dentro dos prazos estipulados em Portaria do Ministério
das Comunicações.
Justificativa: Que as providências adicionais referentes aos serviços de
radiodifusão incluam a consulta ao Sistema de Controle de Radiodifusão - SRD e
peculiaridades dos campos histórico/observações.

Item: 5.2 Reclamações improcedentes:

O Agente de Fiscalização deverá rejeitar as reclamações nas seguintes situações:
5.2.1 Interferência radioelétrica originada de compartilhamento de radiofrequência,
desde que as estações envolvidas tenham sido licenciadas com a condição de
tal compartilhamento. Todavia ao interessado é facultado o direito de solicitar
a Anatel o reexame e possível substituição da frequência consignada, que não
satisfaz os seus interesses de tráfego. Para estes casos, poderá ser encaminhado
través de ofício;

5.2.2 Interferências radioelétricas causadas por estações licenciadas de
telecomunicações em aparelhos cinematográficos, gravadores/reprodutores de
sinais de sons e imagens, toca—discos de qualquer tipo, Amplificadores
valvulares ou de estado sólido, Microcomputadores, Caixas de som e outros de
uso similar;

5.2.3 Para casos citados anteriormente, recursos técnicos corriqueiros permitem que
o próprio interferido resolva a perturbação. Nestes casos, todavia, a Anatel,
mesmo rejeitando a reclamação, poderá averiguar se a estação interferente
opera segundo a autorização recebida e observa as normas técnicas do serviço
explorado e, se for o caso, tomará as medidas aplicáveis. As reclamações de
interferência em tais equipamentos implicam apenas na emissão de ofício ao
reclamante;

5.2.4 Excluídas as situações que digam respeito a risco à vida humana ou à
Segurança Pública, Defesa Civil ou Segurança Nacional, serão rejeitadas as
reclamações que satisfaçam as condições descritas a seguir:

a)

Será considerada improcedente toda reclamação anônima de interferência
radioele'trica ou que o reclamante utilize de informações falsas em sua
identificação;

b)

Será considerada improcedente a reclamação se o interessado não atender
as exigências e solicitações dentro dos prazos estipulados pela Anatel.
Caso a reclamação não contenha os esclarecimentos necessários para sua
análise, ao interessado será solicitado apresenta-la de forma completa,
através de ofício, informando a insuficiência de dados;

e)

Se o receptor interferido está localizado fora do contorno protegido da
estação de radiodifusão sonora ou de sons e imagens e/ou a antena de
recepção utiliza amplificador (booster), envia-se o um ofício de
Solicitações Improcedentes;

d)

A reclamação será considerada improcedente, quando a emissora
interessada não possuir proteção legal no local da recepção;

e)

Para agilizar 0 trabalho, as solicitações e esclarecimentos adicionais
poderão ser realizados por telefone ou correio eletrônico quando possível;

Í)

A reclamação considerada improcedente deverá ter seu registro atualizano FOCUS/RADAR. Para cada um dos casos que motivaram a rejeição da “
reclamação de interferência radioelétrica.

Contribulção Nº 10 = (ID: 41992)
Contribuidor: ADEMIR MONTEIRO MOTA
Lotação: ER05FT
Data da Contribuição: 23/07/2009

Contribuição: 5.2.1 Interferência radioelétrica originada de compartilhamento de
radiofreqiiência, desde que as estações envolvidas tenham sido licenciadas com a
condição de compartilhamento. Todavia ao interessado é facultado o direito de
solicitar a Anatel o reexame e possível substituição da frequência consignada, que
não mais satisfaz os seus interesses de tráfego. EnquadrandOrse neste caso, deverá
ser encaminhado mediante ofício;
Justificativa: Melhoria com vistas clarear o texto.

Contribuição Nº 11 = (ED: 41994)
Contribuidor: ANTONIO CARLOS LOUSADA
Lotação: ER02FT
Data da Contribuição: 16/07/2009
Contribuição: Ítem c, cláusula 5.2.4, in finis deve ter a seguinte redação: "enviase um ofício ao reclamante informando a improcedência da reclamação;"
Justificativa: Clareza de redação.

Contribuição Nº 12 = (ID: 41890)
Contribuidor: FÁBIO ALESSANDRO NEVES DA CUNHA

Lotação: ER11FT
Data da Contribuição: 14/07/2009

Contribuição: Incluir a alínea g ao item 5.2.4, com a seguinte redação ou outra
que seja adequada:

g) Será considerada improcedente a reclamação de interferência radioelétrica
sofrida por equipamentos que operem em caráter secundário, ainda que

Certificados/Homologados pela Agência, tais como: Transceptores de Radiação
Restrita, Telefones sem fio, Rádios comunicadores do tipo: "Walk Talk", dentre
outros.
Justificativa: Equipamentos de radiação restrita que operam em caráter

secundário não têm proteção contra interferência prejudicial. Todavia, não podem
provocar interferência em serviços que operam em caráter primário, sob pena de

interrupção cautelar, quando da constatação da interferência.

Contribuição Nº 13 =- (ID: 41991)

Contribuidor: MARCELO HENRIQUE MAURICIO

Lotação: UOO71F
Data da Contribuição: 23/07/2009
Contribuição: No 5.2.1, corrigir onde esta "través" para através.

No 5.2.3, Trocar "...As reclamações de interferência em tais equipamentos
implicam apenas na emissão de ofício ao reclamante;" para "...As reclamações de
interferência em tais equipamentos implicam apenas na comunicação da rejeição
desta ao reclamante, pelo canal de resposta por ele indicado ou, se não indicado,
pela mesma via de entrada da reclamação;"

No 5.2.4, Trocar "as condições" em "serão rejeitadas as reclamações que
satisfaçam as condições descritas a seguir:" para "uma das condições";
No 5.2.4 b), Trocar "ao interessado será solicitado apresenta—la de forma completa,

através de ofício, informando a insuficiência de dados;" por "ao interessado será
informando da insuficiência de dados para tratamento de sua reclamação, bem
como solicitado apresentá-la de forma completa. Esta solicitação será realizada
através do canal de resposta indicado pelo reclamante ou, se não indicado, pela
mesma via de entrada da reclamação;"

ao interessado será informando da insuficiência de dados para tratamento de sua reclamação, bem como
solicitado apresenta-la de forma completa. Esta solicitação será realizada através do canal de resposta
indicado pelo reclamante ou, se não indicado, pela mesma via de entrada da reclamação;

No 5.2.4 c), Trocar "envia—se o um ofício de Solicitações Improcedentes;" por
"comunicando da rejeição da reclamação ao reclamante, pelo canal de resposta por
ele indicado ou, se não indicado, pela mesma via de entrada da reclamação;"
Justificativa: No 5.2.1, clareza na redação.
No caso do 5.2.3, busca-se celeridade e adequação na resposta a ser dada ao
reclamante, que indica o canal de resposta desejado, quer seja ofício, e—mail, novo
contato com os atendentes do CallCenter para saber do andamento da reclamação.
No 5.2.4, clareza na redação.
No 5.2.4 b) a mesma justificativa do 5.2.3.
No 5.2.4 c) a mesma justificativa do 5.2.3.
Contribuição Nº 14 =- (ED: 4189‘?)

Contribuidor: YROA ROBLEDO FERREIRA
Lotação: RFCEE2
Data dla Contribuição: 15/07/2009
Contribuição: 5.2.3 Para casos citados anteriormente, recursos técnicos
corriqueiros permitem que o próprio interferido resolva a perturbação. Nestes
casos, todavia, a Anatel, mesmo rejeitando a reclamação, poderá averiguar se a
estação interferente opera segundo a autorização recebida e opera em
conformidade com as normas técnicas do serviço explorado e, se for o caso, tomará

as medidas aplicáveis. As reclamações de interferência em tais equipamentos
implicam apenas na emissão de ofício ao reclamante;

Justlficativa: A redação sugerida atende a casos, por exemplo, em que a entidade
opera em período experimental em que a entidade realiza ajustes em seus
equipamentos podendo causar interferência em outras entidades ou serviços.

item: 5.3 Reclamações procedentes:

O Agente de Fiscalização analisa a reclamação de interferência radioelétrica,
devendo assegurar que a estação de telecomunicações interferida atenda às
seguintes condições:
5.3.1 Para estações de telecomunicações estrangeiras:
a)

Sejam licenciadas pelas respectivas administrações e estejam registradas
no Master Register da UIT;

b)

Observam as recomendações, regulamentos e outros acordos pertinentes
editados pelo Bureau de Radiocomunicações da UIT, bem como acordos,
convenções ou atos diplomáticos estabelecidos entre o Brasil e o país
envolvido na ocorrência de interferência radioelétrica.

5.3.2 Para estações de telecomunicações nacionais:
a)

Sejam licenciadas pela Anatel;

Estejam sendo observadas as relações de proteção previstas nas Normas Técnicas
aplicáveis aos serviços envolvidos — interferido e interferente.

Contribaição Nº 15 - (ID: 41980)

Contribuidor: JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES VIANA
Lotação: CMPRRZ
Data da Contribuição: 21/07/2009
Contribuição: Como o atual item 5.3.2 passaria para 5.3.3, incluir:
5.3.4 Para estações de radiodifusão nacionais:
a) Sejam licenciadas

Justificativa: Contemplar os serviços de radiodifusão nos procedimentos

Item: 5.4 Preparação para atividade de fiscalização:
5.4.1 Preparar todos os documentos necessários (laudos, termos, autos etc.),
requisitar ou selecionar equipamentos e instrumentos de medições para cada
caso, bem como, sacos plásticos, fitas e lacres;

5.4.2 A missão de fiscalização que envolve segurança pública ou de segurança
nacional deverá ser realizada sob total sigilo, observando, para cada caso, as
orientações que serão repassadas pela Gerência Operacional de Fiscalização ou
da Gerência da Unidade Operacional ou Gerência Regional ou Gerência de
Controle do Espectro — RFFCC;

5.4.3 Se, na análise prévia do agente de fiscalização, for identificado que a provável
fonte interferente esteja em área que possa colocar em risco a sua integridade
física, o Agente deverá utilizar redigir um ofício, em que solicitará apoio aos
órgãos de segurança, para que seja realizada a missão de fiscalização. Caso a
fonte interferente esteja em área indigena, o fiscal redigirá um ofício e
encaminhará à Fundação Nacional do Índio — FUNAI e ao Departamento de
Policia Federal e caso necessário, ao Ministério da Justiça, para obter

autorização e apoio para realização da missão;
5.4.4 O Agente de Fiscalização baseado na documentação existente, analisa e define
o recurso do SGME que poderá ser aplicado, quando necessário, conforme
descrito abaixo:
a)

Estação Remota de Monitoragem — ERM: Quando a emissão radioele'trica
estiver dentro da área de cobertura da ERM e apresentar níveis de recepção
adequados à análise, identificação e localização;

b)

Unidade Móvel de Radiomonitoragem — UMR: Quando a emissão
radioele'trica estiver fora da área de cobertura de uma ERM ou houver,

necessidade de apoio da UMR para localização da fonte radioelétrica;
0)

Estação Portátil: Quando a emissão radioelétrica estiver em local de difícil
acesso, não atendido pelas condições anteriores, ou quando houver
necessidade de sigilo, com utilização de veiculo descaracterizado, no que
se refere à tarefa de Radiogonometria.

Contribuiçãº Nº 16 — (ID: 43.898)
Contribuidor: YROA ROBLEDO FERREIRA

Lotação: RFCEEZ
Data da Contribuição: 15/07/2009
Contribuição: Sugiro que seja acrescentado item que aborde o seguinte contexto:
5.4.x. Para denúncias que seja informado contato telefônico, a fiscalização deverá
entrar em contato com o reclamante para confirmar dados, dirimir dúvidas, quando
for o caso, e ainda verificar a continuidade da interferência.

Justificativa: Evitar que a fiscalização gaste tempo e dinheiro com interferências
que não estão acontecendo mais.

Item: 5.5 Definição da ação aplicável:

5.5.1 Caso a estação interferente seja estrangeira, o Agente de Fiscalização colhe

todos os dados e fatos relevantes, prepara Relatório de Fiscalização de

interferência radioele'trica constante no NORTE, para que o Gerente
_
Operacional de Fiscalização ou o Gerente de Unidade Operacional encaminhe
o caso ao Gerente Geral de Fiscalização, através do Gerente do Escritório
Regional, que o submete ao Superintendente de Radiofreqiiência e
Fiscalização, que o envia a Assessoria Internacional da Anatel para contactar o
organismo regulador do País envolvido;
5.5.2 Caso uma estação interfira em estações localizadas em dois ou mais escritórios
ou unidades operacionais, a Gerência de Controle de Espectro — RFFCC,
deverá ser comunicada, para que possa, caso necessário, centralizar o
planejamento e a conclusão dos trabalhos de fiscalização;
5.5.3 O Agente de Fiscalização deve classificar a reclamação procedente de
interferência radioelétrica e fixar a prioridade no atendimento, considerando se
a reclamação expõe risco à vida, (à segurança pública, defesa civil ou
segurança nacional) , se é de interesse coletivo ou de interesse restrito. Nesta
ordem, diante das circunstâncias já analisadas, o Agente de Fiscalização deve
observar:

a)

Quando a interferência gera risco à vida, prejudica a comunicação
causando perda de inteligibilidade dos serviços de telecomunicações de
interesse coletivo e radiodifusão, de segurança pública (polícia, bombeiros,
defesa civil, etc.) ou segurança nacional, a ação deve ser imediata, mesmo
que ocorra em período noturno, feriados ou fim de semana, concentrando o
apoio logístico e os recursos disponíveis no local;

b)" As reclamações de interferências que forem encaminhadas por órgãos
vinculados ao Ministério da Aeronáutica (PAME, CINDACTA, Infraero,
etc) deverão ser tratadas como risco à vida e a ação é imediata.

Contribuição Nº 17 — (ED: 43.993)
Contribuidor: LUIS FELIPE RODRIGUES
Lotação: EROSFT
Data da Contribuição: 23/07/2009

Contribuiçãº: 5.5.3 O Agente de Fiscalização deve classificar a reclamação
procedente de interferência radioelétrica e fixar a prioridade no atendimento,
considerando se a reclamação expõe risco à vida, (à segurança pública, defesa civil
ou segurança nacional) , se é de interesse coletivo Ou de interesse restrito. Nesta
ordem, diante das circunstâncias já analisadas, o Agente de Fiscalização deve
observar:
a) Quando a interferência gera risco à vida, prejudica a comunicação causando
perda de inteligibilidade dos serviços de telecomunicações de segurança pública
(polícia, bombeiros, defesa civil, etc.) ou segurança nacional, a ação deve ser
imediata, mesmo que ocorra em período noturno, feriados ou fim de semana,
concentrando o apoio logístico e os recursos disponíveis no local;
Justificativa: Devem ser retirados os servições de interesse coletivo e radiodifusão
do item "a", pois da forma como foi redigido, abre margem para que qualquer
reclamação de interferência em Rádio ou TV tenha a mesma prioridade que uma

interferência aeronáutica; Um usuário reclamando de interferência em sua TV se
enquadaria em "perda de inteligibilidade dos serviços de telecomunicações de
interesse coletivo e radiodifusão", e claramente este caso não deve ter a mesma
prioridade de interferências de risco à vida!
Portanto, o que talvez seja viável é que, em casos críticos e bem especificados de
interferências em serviços de telecomunicações de interesse coletivo e radiodifusão,
seja dado um segundo nível de prioridade, abaixo do risco à vida. De qualquer
forma, é imprescindível que sejam estabelecidos critérios que definam as situaçõss
especificas que se enquadariam nesse caso.
O segundo ponto é: como será o regime de trabalho para atendimento desses
casos fora do expediente normal? Haverá plantão, e consequente pagamento de
sobre-aviso? E pagamento de horas extras? E adicional de trabalho em período
noturno?
Terceiro ponto: E quando for constatado que a interferência é intermitente? Casos
deste tipo podem demorar muito tempo para sua solução, sem que o agente
consiga localizar a fonte ou ter certeza que ela cessou; Nesse caso, o agente ficará
"ad eternum" tentando resolver o caso? Qual o critério de parada? Isso deve ser
definido!
—
Ao meu ver, o atendimento imediato que está sendo proposto deveria ser aplicado
à "casos de reclamações de interferência de risco à vida comprovadamente
procedentes e estejam se manifestando de forma constante". Para os demais
casos, creio que caberia priorizá-Ios em relação a outras demandas, mas não tratáIos de forma imediata. tal como risco à vida. Afinal, se todos os casos forem
prioritários, nenhum 0 será efetivamente.

Contrllbução No 18 =- (ng 431.995)
Contribuidor: MARCELO HENRIQUE MAURICIO

Lotação: U0071F
Data da Contribuição: 23/07/2009
Contribuição: 5.5.3 O Agente de Fiscalização deve classificar a reclamação
procedente de interferência radioelétrica e fixar a prioridade no atendimento,
considerando se a reclamação expõe risco à vida, à segurança pública (polícia,
bombeiros, defesa civil, etc.) ou segurança nacional, se é de interesse coletivo ou
de interesse restrito. Nesta ordem, diante das circunstâncias já analisadas, o
Agente de Fiscalização deve observar:
5.5.3 a) Quando a interferência gera risco à vida, à segurança pública ou segurança
nacional, a ação deve ser imediata, mesmo que ocorra em período noturno,
feriados ou fim de semana, concentrando-o apoio logístico e os recursos disponíveis
no local;

5.5.3 c) Caso a reclamação de interferência de risco à vida, à segurança pública ou
a segurança nacional, não tenha sido realizada pelo Orgão Público operador do
serviço afetado o Agente de fiscalização deverá confirmar a existência da
interferência com o referido Orgão Público. Caso a interferência não seja
confirmada pelo Orgão Público e fiquem descaracterizadas as circunstâncias deste
nível de risco, o Agente fiscalizador reclassificará a reclamação para a prioridade
adequada, ou, se devidamente comprovado, rejeitar a reclamação.
Justificativa: 5.5.3 - Alteração na redação para melhorar o entendimento.
5.5.3 a) - Melhorar o entendimento. Os trechos suprimidos ou já estão no caput do
item e a definição de risco à vida ficará melhor se estiver colocada nas definições,
no item 4.

5.5.3 c) - Visa evitar, que através de informações falsas, pessoas inescrupulosas ' .
tentem forçar uma maior prioridade à reclamação. Este item dá ao fiscal a
possibilidade de tratar devidamente as reclamações contendo informações
perceptiveimente alteradas, que visam ganhar prioridade no atendimento.
item: 5.6.2 No interferido:

5.6.2.1 A verificação no local deve ser feita, inicialmente, no sistema de recepção do
interferido, para confirmar as informações prestadas na reclamação;

5.6.2.2 Para análise de Interferência na Recepção de Serviços de Radiodifusão,
deverão ser observados os seguintes pontos, conforme o caso:

a)

Se o Receptor Está em Boas Condições de Funcionamento: Muitas
vezes, mesmo um receptor fabricado segundo rígidas especificações, e
dotado de imunidade a sinais interferentes, apresenta deficiências de
funcionamento, causadas pelo mau uso, conservação ou manutenção
imperfeita, que o tornam suscetível de sofrer interferências. O problema
se agrava quando se trata de receptores construídos com componentes de
baixa qualidade e desprovido de dispositivos capazes de protegê-los. E,
por exemplo, fácil verificar que as blindagens de estágios de RI. não
mais existem em muitos receptores de TV, deixando—os menos imunes às
interferências;

b)

Inspeção Externa de Receptor: 0 receptor está limpo? Apresenta sinais
de quedas ou choques mecânicos? Os controles externos estão
quebrados, rachados, frouxos, ou ausentes? O seletor de canais e o

controle de sintonia fina estão danificados ou funcionando mal? Existe
lacre de fábrica ou de oficina autorizada? Os parafusos de fixação da
tampa traseira estão presentes e/ou mostram sinais de terem sido várias
vezes retirados para manutenção? O terminal da antena está solidamente
fixado à tampa traseira? Os fios de descida da antena estão bem presos
ao terminal? Se o receptor possui antena interna própria, ela está
quebrada, amassada ou frouxa em seu encaixe no receptor? Sua ligação à
rede utiliza transformador externo? Utiliza filtro de linha de
alimentação?;
Inspeção de Funcionamento do Receptor: Ligue o receptor e sintonize
diferentes estações. Como está funcionando o seletor de canais? E o
controle de sintonia fina, está ajustado? Os controles de estabilidade
horizontal, linearidade vertical e atuando? Analise a qualidade dos botões
e se estão ajustados e atuando? Analise a qualidade do som e da imagem.
O som é “limpo”? Há vestígio (zumbido) de frequência da rede (50 Hz
ou 60Hz) no som? Nota-se “chuvisco” na imagem? Existem imagens
fantasma? Constatar se a interferência se deve ao permissionário sob
suspeita;

60

Se Antena é Apropriada e Está em Boas Condições de Funcionamento:
Embora possua importância capital na recepção, a antena e os fios ou
cabos de descida são muitas vezes relegados a um plano secundário, em
especial quando se trata de receptores de radiodifusão. Outras vezes,
interessado em possuir uma boa antena, mas desconhecendo conceitos
fundamentais, os donos dos receptores, as adquirem com características

inadequadas, ou de má qualidade, com resultados insatisfatórios. A falta
de conservação da antena e dos fios de descida, constitui fonte adicional
de problemas;

e)

Inspeção de Antena e Cabos: O sinal recebido provém de estação
geradora ou de retransmissora? São recebidos somente canais baixos,

altos, ou ambos? Qual é o sistema de antena utilizado: uma antena para
canais altos e outra para baixos? O sistema é adequado para os canais a
receber? Quanto à intensidade do sinal recebido, o tipo de antena
utilizada possui ganho adequado? O receptor é capaz de reproduzir sinal
da boa qualidade usando apenas antena interna? A antena possui
elementos quebrados ou amassados? Está solidamente fixada no mastro,
de modo a não oscilar ou girar sob a ação do vento? Os cabos de descida
são de boa qualidade? Estão bem presos aos terminais de antena? O
isolamento dos cabos está quebradiço ou gasto pela ação do tempo? O
seu comprimento é excessivo? Em seu trajeto no exterior e no interior da
residência o cabo (ou ﬁo paralelo) está justaposto ou próximo de fios de
energia elétrica? Há emendas nos cabos?;
f)

Se estiverem sendo usados Amplificadores de Antena (BOOSTERS):
Convém observar, inicialmente, que a utilização de amplificador de
antena deve se limitar a locais onde o sinal seja fraco. Além disso, sua
utilização gera, muitas vezes, problemas insolúveis. Por isso, um sistema
de recepção que faça uso de tais dispositivos não pode ser considerado
pela Anatel como “protegido”, para efeito de reclamação de
interferência. Além disso, amplificador de faixa larga, abrangendo, às
vezes, as faixas de TV e FM, (frequentemente de má qualidade)
aumentam sobremaneira a possibilidade de interferência. Em tais casos,
o dono do receptor deve ser orientado;

g)

Inspeção do Amplificador de Antena: O ampliﬁcador de antena é
realmente imprescindível? O tipo utilizado é mais conveniente, em
função dos canais a receber? As ligações ao “booster” estão solidamente
presas? O cabo coaxial utilizado e' de boa qualidade? (Se o trançado da
malha do coaxial permite ver facilmente o isolamento interior, se é
duvidosa a qualidade do cabo). 0 “booster” está acondicionado em caixa
metálica, ou seu invólucro é plástico? A transição do cabo coaxial para
fio paralelo está sendo feita através de casadores de impedância
adequados? As conexões estão firmes? Há emendas nos cabos ou fios?
Existem filtros contra interferências?

5.6.2.3 Para análise de Interferência na Recepção de outros Serviços de
telecomunicações, na estação interferida deverão ser observados os seguintes
pontos, conforme o caso:
Quando uma estação de telecomunicações sofre interferências, a análise de
suas condições de funcionamento deve ser mais ampla do que a feita em
receptores de radiodifusão, posto que, no caso, as características básicas
estão previstas em norma específica, que estabelece condições para cada tipo
de serviço. Essa análise deve, sempre que possivel, basear-se também nos
resultados das medições de alguns parâmetros técnicos, tais como
frequência, potência e intensidade de campo do sinal desejado e do
interferente, seja para verificar se estão de acordo com o ato de outorga, seja

para permitir uma correta interpretação dos critérios de proteção aplicáveis .\\
Por outro lado, quanto à canalização, convém observar que os problemas
decorrentes do compartilhamento de frequências, não devem ser
considerados como interferências propriamente ditas.

Contribuição Nº 19 — (ED: 43-1899)
Contribuidor: YROA ROBLEDO FERREIRA
Lotação: RFCEE2
Data da Contribuição: 15/07/2009

Contribuição: a) Verificação das condições do receptor: Verificada a interferência
no equipamento do reclamante, verificar o estado de conservação do equipamento,
das conexões, da linha de transmissão, da antena, quando for o caso, e as
condições de funcionamento dos controles de sintonia de volume. Utilizar outro
receptor, preferencialmente com filtro seletivo digital, para confirmar a existência,
ou não, da interferência. Confirmada a interferência, com auxílio do analisador de
espectro sintozado na faixa do serviço interferido, avaliar possibilidade manobra
dos circuitos que energizam a edificação, de forma a constatar possível
interferência gerada por equipamento ligado a rede do reclamante. Não havendo
alterações no espectro com o procedimento de manobra da rede elétrica da
edificação, identificar fonte externa utilizando analisador de espectro com antenas
direcionais, conforme a faixa, ou a Unidade Móvel de Radiomonitoragem.
b) No caso de existência de antena receptora externa, conecta-se o analisador na
linha de transmissão da antena para avaliar, através de análise espectral, a
existência de interferência prejudicial na faixa de operação do equipamento do
reclamante. Na presença de amplificadores de antenas, utilizar antena externa
portátil para avaliar comparativamente os espectros dos sistemas de recepção.

Justificativa: Sugiro este texto indicando a necessidade da utilização de outros
equipamentos para apoio a fiscalização de radiointerferência.

Item: 5.6.4 Casos específicos:

5.6.4.1 Interferências de Origem Industrial e Máquinas Elétricas:
Para enfrentar problemas decorrentes de interferências radioele'tricas em
receptores de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, originadas de
dispositivos, aparelhos, equipamentos instalações ou sistemas que gerem
e/ou utilizem energia radioelétrica para aplicações industriais (equipamentos
industriais de aquecimento por indução, aparelhos domésticos de cozimento
por indução, equipamentos de aquecimento dielétrico, equipamentos
industriais de aquecimento por microondas, fornos domésticos de
microondas, aparelhos de soldagem por RF, equipamentos de eletroerosão,
equipamentos controlados por tiristor, soldadores por ponto e outros
similares), médicos e científicos, sugere-se adotar a metodologia a seguir
descrita.0 Agente de Fiscalização procederá em campo, da seguinte forma:

a)

Analisar as condições do receptor interferido, conforme descrito
anteriormente, atuando de forma semelhante quando a instalação for
deficiente;
'

b)

Prestar ao reclamante informação verbal que sua reclamação será
encaminhada aos órgãos responsáveis pela solução do problema;

0)

Verificar se o interferente está instalado em zona considerada residencial
pela Prefeitura Municipal. Neste caso, estimular o reclamante a solicitar
apoio do órgão competente da Prefeitura, oferecendo sempre orientação
técnica;

d)

Caso constatar durante a análise ou após constatar em campo, tratar-se
de interferência de origem industrial, preparar correspondência ao
interferente, por meio de ofício, notificando sobre a interferência causada
por máquina industrial;

e)

Controlar o prazo concedido ao interferente e, caso não seja informado
da solução do problema, preparar solicitação de providências à Secretaria
ou Orgão responsável do Município;

f)

Preparar correspondência ao interferido, por meio de ofício, informando
as providencias tomadas em relação à interferência radioelétrica.

5.6.4.2 Interferência de Rede Elétrica:

Há vasta literatura técnica, de pleno conhecimento por parte das empresas
distribuidoras de energia elétrica, sobre interferências radioelétricas
provocadas por componentes da rede de distribuição. Dessarte, é possível
que tais empresas resolvam a maioria dos problemas comprovadamente
causados por elas. A solicitação de apoio a tais empresas tem surtido os
efeitos desejados. Todavia, e' necessário que seja efetuada a vistoria das
instalações de recepção interferidas, conforme já descrito anteriormente
neste Manual, procedendo-se de modo idêntico com as consideradas
deficientesConstatado tratar-se de interferência provocada pela rede de
distribuição de energia elétrica, o Agente de Fiscalização deverá preparar as
correspondências por meio de ofício, notificando sobre a Interferência
causada pela Rede Elétrica.
5.6.4.3 Interferência em Terminal Telefônico:

Quando configuradas situações de interferências: em aparelho telefônico sem
fio, em secretária eletrônica, em aparelho telefônico certificado ou não com
causa em rede de operadora do STFC, notificar os respectivos interferentes,
por meio de ofício, encerrando quando possível o caso ou em caso contrário,
efetuando os devidos registros no SAAF .
5.6.4.4 Interferências em usuários de TV a Cabo:

Quando configuradas situações de interferências sofridas por usuários de TV
a Cabo, preparar ofício à empresa prestadora do serviço para que a mesma
analise e solucione o problema.
5.6.4.5 Interferência no serviço móvel aeronáutico:
a)

Algumas fontes de interferência são bem conhecidas, como estações de
radiodifusão sonora em Frequência Modulada e telefones sem fio de
longo alcance. Para o primeiro caso, obtém-se relativo sucesso na
identificação da fonte, através de instrumentos portáteis com

interferente ser telefones sem fio de longo alcance, nemsempre é
possível identificar o aparelho que esteja causando interferência. As
vezes tais aparelhos estão espalhados por áreas remotas ou com baixa
densidade populacional. Nesses casos, a obtenção do maior número de
informações (horário da ocorrência da interferência, rota e altitude da
aeronave, frequências interferidas, intermitência, relatório do piloto, etc)
com o órgão reclamante, poderá determinar o sucesso da operação ou
não. De todo modo, poderá utilizar-se de uma operação pente fino,
escolhendo uma determinada área que esteja a possível fonte e
utilizando—se de instrumentos e inspeção visual para fazer uma varredura
na área;

b)

Outra alternativa que o ﬁscal pode adotar é o uso do SGME,
configurado no parâmetro de pausa infinita, na faixa interferida, e
software específico para gravação de áudio (quando ativo). Tal
procedimento permite uma escuta inteligente e automática da faixa
interferida, uma vez que o arquivo de gravação produzido será composto
somente por áudio no período em que a faixa atingiu o limite de sinal
escolhido. O tempo de análise desse arquivo é sensivelmente menor do
que aquele despendido na escuta direta feita pelo fiscal no SGME. A
partir desta análise, pode-se identificar nomes, telefones e outras
informações que poderão direcionar a solução da interferência;

c)

Deve-se levar em consideração, também, que há casos em que o
transceptor instalado na aeronave interferida ou os equipamentos da torre
de controle, não esteja nas melhores condições de uso. Ao constatar essa
hipótese, deverá comunicar ao reclamante, por meio de ofício, que adote
medidas para conserto do equipamento.
5.6.4.6 Interferência no serviço móvel pessoal por equipamento utilizado emserviço
de comunicação multimídia:
'
Existem equipamentos que são utilizados em radioenlace na faixa de 900
MHz no serviço de comunicação multimídia, que interferem em frequências,
na referida faixa do serviço móvel pessoal. Normalmente, esses
equipamentos não são certificados e operam fora da faixa autorizada.
5.6.4.7 Outros casos de interferências radioelétricas:
O agente de fiscalização, na fase de planejamento, poderá consultar o banco
de dados da Fiscalização Técnica, para verificar se há casos de interferências
radioelétricas que foram resolvidos e que possuem características
semelhantes ao caso que irá resolver.

Contribuição Nº 20 =- (ID: 41889)

Contribuidor: FÁBIO ALESSANDRO NEVES DA CUNHA
Lotação: ERllFT
Data da Contribuição: 14/07/2009
Contribuição: Retirar do item 5.6.4.3 a indicação do sistema SAAF - Sistema de
Administração das Atividades de Fiscalização.

Justificativa: Retirar do item 5.6.4.3 a indicação do sistema SAAF - Sistema de
Administração das Atividades de Fiscalização, tendo em vista que o referido sistema

foi desativado em meados de Outubro de 2004. Em substituição, deverá fazer
referência ao RADAR - sistema vigente utilizado pela Fiscalização.
Contribuição Nº 21 = (ID: 41903)
Contribuidor: YROA ROBLEDO FERREIRA

Lotação: RFCEE2
Data da Contribuição: 15/07/2009

Contribuição: 5.6.4.1 Para tratamento de interferências

b) Informar verbalmente ao reclamante que...
c) Caso o local de ocorrência da interferência seja em zona urbana, orientar o
reclamante que acione o poder público municipal para garantia dos direitos de bem—
estar e sossego público.

d) Constatada interferência de origem industrial, preparar ofício de notificação para
o interferente, contando prazo para solução da interferência.

5.6.4.2 Interferência provocada por Rede Elétrica.
a) Constatada interferência provocada por Rede de Energia Elétrica, a fiscalização
encaminhará à entidade responsável pela distribuição de energia elétrica ofício de
notificação com prazo para que seja solucionada a interferência.

b) Ao ofício encaminhado a entidade de que trata o item anterior deverá ser
anexado relatório com provas de que a interferência é oriunda da rede verificada.

e) Terminado o prazo, encaminhar ofício ao poder público municipal para
providências.
f) O reclamante deve ser informado a respeito das ações tomadas pela Agência
para solucionar a interferência.
Justificativa: Sugiro as alterações para avaliação quanto a melhoria ou não do
texto original.

Item: 5.7 Conclusão da atividade de fiscalização:

Após a análise do sistema de recepção do interferido, se as instalações (antena,
cabos, conectores) do reclamante encontram—se tecnicamente deficientes
(deterioradas, mau estado de conservação, elementos da antena quebrados, cabos
ressecados, etc), ou se o reclamante utiliza—se de equipamentos de recepção ou
transmissão não certificados ou homologados pela Agência, o agente deve
informar que a reclamação será considerada improcedente, e que lhe será
enviado um ofício comunicando a deficiência do sistema de recepção.

Contribuição Nº 22 = (ID: 41901)
Contribuidor: YROA ROBLEDO FERREIRA
Lotação: RFCEEZ
Data dla Contribuição: 15/07/2009
Contribuição:
Verificado que o sistema de recepção do reclamante está tecnicamente inadequado,
apresentando isolamento nos componentes da linha de transmissão com o receptor
e/ou antena e avarias ou emendas no cabo da linha de transmissão, a fiscalização
informará ao reclamante que a denúncia será considerada improcedente.

Justificativa:
Sugiro novo texto retirando a parte sobre receptores homologados, o que
inviabilizaria a fiscalização de interferência em equipamentos mais antigos que
estavam funcionando em perfeitas condições antes da interferência ocorrer.

Análise das contribuições
Contribuição nº 1
Comentário: O texto sugerido para o título do procedimento não e' tão sucinto e simples quanto ao

utilizado. Portanto, mantém-se o título, quelsubentende que a interferência ocorra em faixa de RF
do espectro eletromagnético. Contribuição não aceita.
Contribuição nº 2
Comentário: A sugestão que consta na contribuição nº 3 e' a que melhor sintetiza o OBJETIVO
do Procedimento Operacional. Contribuição não aceita.
Contribuição nº3
N
Comentário: A substituição da expressão FIXAR ORIENTAÇOES por ORIENTAR, simplifica
o texto, com o mesmo entendimento. Contribuição aceita.

contribuição nº 4 e 5
Comentário: Sugiro que o texto seja alterado para NOS CASOS DE INTERFERÉNCIA
RADIOELÉTRICA, excluindo a palavra denúncias, pois abrange os casos de denúncias de
radiointerferência e de casos de radiointerferências descobertas por ações de fiscalização
sistêmicas do controle do espectro radioelétrico como o SGME. Contribuições não aceitas,
porém aceita a justificativa da contribuição nº 5 para alterar o texto original do procedimento.
Contribuição n°6
Comentário: Contribuição aceita

Contribuição nº7
Comentário:
item 4.1 — Mantém-se o texto original devido a clareza e simplicidade. Contribuição não aceita;
item 4.2 — Mantém-se o texto original, devido a objetividade em relação ao texto sugerido.
Contribuição não aceita;
item 4.3 — Mantém-se o texto original. Contribuição não aceita;
item 4.4 — Contribuição aceita;
Contribuição nº8
Comentário: Há outras fontes interferentes, conforme justificativa, que não estão listadas no
texto original. Contribuição aceita.
Contribuição nº 9
Comentário: Assim como 0 item 5.1.2, que orienta a consulta de estações de telecomunicações no
STEL, há a necessidade de consultar o SRD para estações de radiodifusão. Contribuição aceita.
Contribuição nº 10
Comentário: O texto sugerido não simplifica ou demonstra maior clareza que o texto original.
Contribuição não aceita.

Contribuição nºl 1
Comentário: O texto sugerido possui maior clareza. Contribuição aceita.

Contribuição nº 12

Comentário: Deve-se acatar a sugestão, porém como item 5.2.4, alínea e). A alínea e) do item
5.2.4 do texto original, deve ser substituída. Contribuição aceita com restrição.
Contribuição nºl3
Comentário: As sugestões visam corrigir erros de palaVras, maior clareza no texto e a indicação
d5 resposta o reclamante. Contribuição aceita.

Contribuição nº 14
Comentário: O texto original contempla os casos sugeridos na justificativa (operar em período '
experimental). Contribuição não aceita.
Contribuição nº 15
Comentário: Poderá alterar o texto original do item 5. 3.2 “ Para estações de telecomunicações e
radiodifusão nacionais: a) sejam licenciadasg. .” Ou acatar a sugestão da contribuição ao incluir o '
item 5. 3. 3 e não item 5. 3.4. Contribuição aceita com restrição.
Contribuição nº16
Comentário: O item 5. 1.1 do presente procedimento de fiscalização abrange o texto sugerido.
Contribuição não aceita.
'

Contribuição nº 17
.
Comentário: O texto original do item 5.5.3 e alíneas a) e b) deverão ser alterados, pois não se
pode dar o mesmo tratamento prioritário de risco 5 Vida com serviços de interesse coletivo e
radiodifusão quando não há prejuízo maior ou danoa sociedade. Porém não se pode excluir os
serviços de interesse coletivo e radiodifusão da mesma prioridade de risco 5 vida em ,
determinados casos. Na contribuição nº 18,que trata de mesmo assunto, será sugerido nova
alteração.
'
‘
.,
Acerca de ações de fiscalização em horáriós diferentes do expediente normal, *não deverá ser
tratado neste procedimento de fiscalização, sendo que já- é tratado em procedimento próprio ( ,
horário flexível), recentemente aprovado por portaria.
'
Acerca do questionamento de interferências intermitentes, o procedimento de fiscalização não
pode ser restrito 5 apenas interferências que ocorrem de forma contínuas. Há interferências
intermitentes que são consideradas graves ou que traz sérios danos aos serviços de
telecomunicações. Para _o exemplo dadoacerca de difiCuldade em resolver problemas de
interferências intermitentes, que poderão ser utilizadosum volume grande de horas de trabalho e
fiscais, devido a peculiaridade de cada caso, o procedimento não poderá entrar em detalhes da
melhor forma como será gerenciado ou coordenado os'trabalhos para solução. Caberá ao
coordenador ou gerente de fiscalização, determinar os recursos necessários(o numero de fiscais,
a quantidade de horas trabalhadas, o apoio técnico de outros fiscais ou setores da Agência) e a
forma de condução de cada trabalho para solução do problema. Casos mais complexos de
solução, conforme a própria experiência'da Anatel, são solucionados com o apoio técnico de
outras gerências e escritórios que, trabalhando de forma integrada e compartilhada, resolvem os
problemas que surgem. Contribuição aceita com restrições. (ver texto alterado na
contribuição nº 18)
Contribuição nº18
Comentário: Aceita-se a sugestão proposta para o item 5.5.3, no qual altera—se a ordem dos
itens: risco, 5 Vida,‘a segurança publica, nacional interesse coletivo e restrito, com melhor redação
do texto.

Aceita-se a sugestão do item

5.5.3 a), com a exclusão dos serviços de interesse coletive

radiodifusão de uma forma genérica;
Mantém-se o texto original do item 5.5.3 b)

O texto proposto para o item 5.5.3 e), já está contemplado de uma forma mais abrangente
através do item 5.2.4 a) e item 5.1.1. Há casos de reclamações feitas através de central telefônica
em que se informa de interferência em aeronaves, sem o conhecimento de órgãos que trabalham
com aviação, para que sejam tratadas com prioridade máxima. Em grande maioria se revelam
falsas, ao seguir a orientação que consta no item 5.1.1. Se houve algum caso excepcional em que
a Agência é informada que alguma aeronave sofra interferência sem o conhecimento prévio de
órgão vinculado à Aviação Nacional, o agente de fiscalização não conseguirá confirmar a
interferência no órgão vinculado à Aviação Nacional (órgão público) devido ao desconhecimento
e não poderá descarta-la ou dar tratamento diferente da prioridade máxima. Não esquecer que há
também órgãos de aviação privados como clubes de aviação, sindicatos de pilotos de aeronave,
etc. Dessa forma não há como reclassificar tal reclamação. Contribuição não aceita para o item
5.5.3 e).
Sugestão minha para inclusão de texto: item 5.5.3 c) Quando a interferência prejudica a
comunicação causando perda de inteligibilidade dos serviços de telecomunicações de interesse
coletivo e radiodifusão, que após avaliação prévia do agente de fiscalização com a gerência
superior imediata, observar que a interferência poderá causar um dano ou prejuízo material
e/oujinanceiro e/ou ao interesse público, a ação deverá ser imediata, dando o mesmo tratamento
que o item 5.5.3 a)
Justificativa: Em 2014, teremos a Copa do Mundo no Brasil. Imagine-se que ocorra uma pane no
serviço móvel pessoal ou STFC ou de radiodifusão no momento do evento? São serviços de
interesse coletivo. Nesse caso, a ação deverá ser imediata. Ou seja, não são todos os serviços de

interesse coletivo ou radiodifusão que deverá ter ação imediata, mas há casos específicos como o
mencionado anterior que deverá ser dado tratamento prioritário.
Contribuição nº 19
Comentário: Contribuição aceita parcialmente.
Sugestão de novo texto

5.6.2.2 b) inspeção Externa de Receptor: O receptor está limpo? Apresenta sinais de
quedas ou choques mecânicos? Os controles externos estão quebrados, rachados, frouxos,
ou ausentes? O seletor de canais e o controle de sintonia fina estão danificados ou
funcionando mal? Existe lacre de fábrica ou de oficina autorizada? Os parafusos de
fixação da tampa traseira estão presentes e/ou mostram sinais de terem sido várias vezes
retirados para manutenção? O terminal da antena está solidamente fixado à tampa
traseira? Os fios de descida da antena estão bem presos ao terminal? Se o receptor possui
antena interna própria, ela está quebrada, amassada ou frouxa em seu encaixe no receptor?
A rede de energia está operando adequadamente ? Sua ligação à rede utiliza
transformador externo? Utiliza filtro de linha de alimentação?;
5.6.2.2 e) inspeção de Antena e Cabos: O sinal recebido provém de estação geradora ou
de retransmissora? São recebidos somente canais baixos, altos, ou ambos? Qual é o
sistema de antena utilizado: uma antena para canais altos e outra para baixos? O sistema é
adequado para os canais a receber? Quanto à intensidade do sinal recebido, o tipo de
antena utilizada possui ganho adequado? O receptor e capaz de reproduzir sinal da boa

qualidade usando apenas antena interna? A antena possui elementos quebrados ou
amassados? Está solidamente fixada no mastro, de modo a não oscilar ou girar sob a ação
do vento? Os cabos de descida são de boa qualidade? Estão bem presos aos terminais de
antena? O isolamento dos cabos está quebradiço ou gasto pela ação do tempo? O seu
comprimento é excessivo? Em seu trajeto no exterior e no interior da residência o cabo
(ou fio paralelo) está justaposto ou próximo de ﬁos de energia elétrica? Há emendas nos
cabos? Verificar o espectro do sinal captado pela antena externa na faixa de operação do
equipamento do reclamante;
Contribuição nº20
Comentário: O sistema SAAF está desativado desde 2004, que foi substituído pelo RADAR. No
texto original deverá o nome SAAF ser substituído pelo RADAR. Contribuição aceita.
Contribuição n°21
Comentário:
Item 5.6.4.1 — Contribuição não aceita;
item 5.6.4.1, alínea b) — Contribuição não aceita;
item 5.6.4.1 alínea c) Deverá ser excluído o termo Municipal, pois Prefeitura só pode ser órgão
municipal (pleonasmo). Sugestão novo texto 5.6.4.1 0) “Caso 0 local de ocorrência da
interferência esteja localizado em zona considerada residencial pela Prefeitura, orientar o
reclamante a acionar o poder público municipal para garantir o cumprimento das normas de bem
estar e sossego público”. Contribuição aceita parcialmente;
item 5 6.4.1 alínea d) Contribuição aceita;
item 5.6.4.2 — Título — Contribuição aceita
Itens 5.6.4.2, alíneas a), b), e) e f). Contribuição aceita considerando alíneas a), b), c) e d).

Contribuição nº 22
Comentário: Somente poderá ser acatadas reclamações de equipamentos que são passíveis de
certificação, se os mesmos obtiverem o referido título. Equipamentos mesmo que antigos, mas
que não possui certificação, deverá ser considerada improcedente. Contribuição não aceita.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA N.º 'T85 ,DElE DE OMM

DE 2009.

de
Procedimento
o
Aprova
Fiscalização de Interferência na Faixa
de Radiofrequência, V “0”

,.
O SUPERINTENDENTE DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das competências que
lhe foram conferidas pelo inciso II, do art. 217, do Regimento Interno da Agência, aprovado
pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001, e pelo art. 10, do Regulamento 'de
Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006; e
CONSIDERANDO a necessidade de orientar os Agentes de Fiscalização no
desempenho de suas funções nos casos de interferência na faixa de radiofrequência;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta
Interna nº 428, realizada no periodo de 14 a 23 de julho de 2009;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53 500.012892/2009.
RESOLVE:
Art. lº Aprovar o Procedimento de Fiscalização de Interferência na Faixa de
Radiofrequência, FIS.PF. 042— V. “0” anexo.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Instrumento Deliberativo

1

OBJETIVO

Este procedimento operacional tem a finalidade orientar os Agentes de Fiscalização, quanto
aos procedimentos que devem ser adotados nos casos de interferência radioelétrica.

2

APLICAÇÃO

Nos casos de interferência radioelétrica.

3

REFERENCIAS

Para fins deste Procedimento de Fiscalização são aplicáveis os seguintes provimentos
normativos:
a) Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações;
b) Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução nº 270, de 19/07/2001;
e) Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela
Resolução nº 259, de 19 de abril de 2001;
'

d) Norma sobre Tratamento de Interferência, aprovada pela Portaria nº 641, de 24
de outubro de 2006;

e) Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução nº. 441, de 12 de julho
de 2006; e

f)

4

Demais regulamentos dos diversos serviços de telecomunicações e radiodifusão.

DEFINIÇÓES

Para efeitos deste procedimento são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3 e as seguintes:

4.1

DENÚNCIA

Exposição formal de um fato a Anatel, de forma sigilosa ou não, com ou sem embasamento
jurídico.
'

4.2, DENÚNCIA PROCEDENTE
Denúncia relativa a estações de telecomunicações, de radiodifusão e aparelhos receptores de
radiodifusão e telefônicos ou outros que venham a causar interferência, providos de
caracterização técnica e/ou operacional que justifique ter seu denunciante, direito à proteção
contra interferências.

4.3

ESPECTRO DE RADIOFREQUÉNCLÁS

Bem público, de fruição limitada, cujo uso e' administrado pela Agência, que corresponde a
uma parte do espectro eletromagnético na faixa de radiofrequências, que se propaga no espaço
sem guia artificial e que é, do ponto de vista do conhecimento tecnológico atual, passível de
.
uso por sistemas de radiocomunicação.

Nª)
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4.4 , INTERFERÉNCIA
Efeito de uma energia não desejada devido a uma ou mais'fontes de emissões, radiações, '
induções ou suas combinações incidentes nos sistemas de comunicação resultando em:
degradação da qualidade, falha ou perda da informação.

4.5

RADIOFREQUÉNCIA .

Termo comumente utilizado para se referir & frequências utilizadas por um sistema de
radiocomunicação, que corresponde ao espectro eletromagnético compreendido entre 9 kHz e

3000 GHz.

5

*

'

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 DISPOSIÇÓES GERAIS
5.1.1 Metodologia e procedimento gerais

5.1.1.1 Este procedimento é composto pela“ descrição dos métodos desenvolvidos para a
averiguação do cumprimento de cada item de verificação do procedimento intitulado
“Procedimento de Fiscalização de Interferência na Faixa de Radiofrequência”.

5.1.1.2 O Agente de Fiscalização deve realizar pesquisa minuciosa visando obter a maior
quantidade possivel de informações, que permitam ter uma idéia clara e precisa dos fatos.
5.1.1.3 Analisar se há indicação da origem da interferência, ou se há algum dado que auxilie
na sua identificação.
5.1.1.4 Cabe ao Agente de Fiscalização adotar as providências adicionais a este Procedimento
de Fiscalização, necessárias à obtenção de provas adequadas e suficientes para sustentar suas
constatações, inclusive extensão de períodos de análise de registros, promovendo o pleno
convencimento acerca da verificação ou não de irregularidades, buscando sempre obter a
verdadesobre os atos e fatos fiscalizados.
'

5.1.1.5 Os procedimentos de averiguação em campo de cada item de verificação encontram—se

descritos nos itens 5.2 e 5.3 deste procedimento de fiscalização.
5.1.2 Itens relativos à'interferência na faixa de radiofrequência a serem verificados

a)

5.2

b) 5.3

RECLAMAÇÓES" IMPROCEDENTES
RECLAMAÇÓES PROCEDENTES

5L2 RECLAMAÇÓES IMPROCEDENTES
5.2.3 Definição

O objetivo deste item de verificação é orientar os Agentes de Fiscalização a como proceder ao
receber reclamações/denúncias improcedentes.

5.2.4 Metodologia e Procedimentos

5.2.4.1 Consultar o banco de dados do Sistema de Serviços de Telecomunicações - STEL e/ou
a área de outorgas dos Escritórios Regionais ou Unidades Operacionais, inclusive da sede da
/

m
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Anatel, para obter dados da estação interferente e interferida (esta, quando for o caso) a
situação legal, os dados cadastrais e técnicos.

5.2.4.2 Consultar o banco de dados do Sistema de Controle de Radiodiihsão - SRD, para obter
os dados cadastrais e técnicos das emissoras do serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens envolvidas. Observar, no histórico/observações, informações complementares
principalmente acerca do último ato de alteração de características técnicas da emissora, pois
pode ocorrer da estação constar no SRD como licenciada (Fase 3), porém, encontrar-se ainda
na fase de enquadramento nas novas características aprovadas e corretamente dentro dos
prazos estipulados em Portaria do Ministério das Comunicações.
5.2.4.3 Excluídas as situações que digam respeito a risco à vida humana ou à Segurança
Pública, Defesa Civil ou Segurança Nacional, o Agente de Fiscalização deverá rejeitar as
reclamações/denúncias que satisfaçam uma das condições descritas a seguir:
a) Quando a interferência radioele'trica for originada por compartilhamento de
radiofrequência, desde que as estações envolvidas tenham sido licenciadas com
a condição de tal compartilhamento. Todavia ao interessado é facultado o direito
de solicitar a Anatel o reexame e possível substituição da frequência consignada,
que não satisfaz os seus interesses de tráfego. Para estes casos, poderá ser
encaminhada por meio de ofício;
b) Quando a interferência radioele'trica for causada por estações licenciadas de
telecomunicações em aparelhos cinematográficos, gravadores/reprodutores de
sinais de sons e imagens, toca—discos de qualquer tipo, amplificadores valvulares
ou de estado sólido, microcomputadores, caixas de som e outros de uso similar;
— Para este caso recursos técnicos corriqueiros permitem que o próprio
interferido resolva a perturbação. Nestes casos, todavia, a Anatel, mesmo
rejeitando a reclamação, poderá averiguar se a estação interferente opera
segundo a autorização recebida e observa as normas técnicas do serviço
explorado e, se for o caso, tomará as medidas aplicáveis. As reclamações de
interferência em tais equipamentos implicam apenas na comunicação da
rejeição desta ao reclamante, pelo canal de resposta por ele indicado ou, se
não indicado, pela mesma via de entrada da reclamação;

e) Toda reclamação/denúncia anônima de interferência radioele'trica ou que o
reclamante utilize de informações falsas em sua identificação;
d) Quando o interessado não atender as exigências e solicitações dentro dos prazos
estipulados pela Anatel;
— Caso a reclamação não contenha os esclarecimentos necessários para sua
análise, ao interessado será informado da insuficiência de dados para
tratamento de Sua reclamação, bem como solicitado apresenta-la de forma
completa. Esta solicitação será realizada através do canal de resposta indicado
pelo reclamante ou,“ se não indicado, pela mesma via de entrada da
reclamação;

e)

Quando o receptor interferido estiver localizado fora do contorno protegido da
estação de radiodifusão sonora ou de sons e imagens e/ou a antena de recepção
utiliza amplificador (booster) ao' interessado será informado a rejeição da
reclamação, pelo canal de resposta por ele indicado ou, se não indicado, pela
mesma via de entrada da reclamação;
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e

g) Quando a interferência radioelétrica se manifestar em equipamentos que operem
' em caráter secundário, ainda que Certificados/Homologados pela Agência, tais
.como: transceptores de radiação restrita, telefones sem fio, rádios

comunicadores do tipo: Walk Talk, dentre outros.
5.2.4.4 A reclamação/denúncia considerada improcedente deverá ter seu registro atualizado
no Sistema de Suporte aos Usuários - FOCUS e no Sistema de Fiscalização - RADAR. Para
cada um dos casos que motivaram a rejeição da reclamação de interferência radioelétrica.

5.2.4.5

5.3 RECLAMAÇÓES PROCEDENTES
5.3.1 Definição

' O obj etivo deste item de verificação e orientar os Agentes de Fiscalização a como proceder ao
receber reclamações/denúncias procedentes.
5.3.2 Metodologia'e Procedimentos

5.3.2.1 Consultar o banco de dados do Sistema de Serviços de Telecomunicações - STEL e/ou
a área de outorgas dos Escritórios Regionais ou Unidades Operacionais, inclusive da sede da
Anatel, para obter dados da estação interferente e interferida (esta, quando for o caso) a
situação legal, os dados cadastrais e técnicos.
5.3.2.2 Consultar o banco de dados do Sistema de Controle de Radiodifusão - SRD, para obter
os dados cadastrais e técnicos das emissoras do serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens envolvidas. Observar, no histórico/observações, informações complementares
principalmente acerca do último ato de alteração de características técnicas da emissora, pois
pode ocorrer da estação constar no SRD como licenciada (Fase 3), porém, encontrar-se ainda
na fase de enquadramento nas novas características aprovadas e corretamente dentro dos
prazos estipulados em Portaria do Ministério das Comunicações.
5.3.2.3 O Agente de Fiscalização analisa a reclamação de interferência radioelétrica, devendo
assegurar que a estação de telecomunicações interferida atenda às seguintes condições:
a)

Para estações de telecomunicações estrangeiras:

— Sejam licenciadas pelas respectivas administrações e estejam registradas no
Master Register da International Telecommunication Union - UIT,
— Observam as recomendações, “regulamentos e outros acordos pertinentes
“editados pelo Bureau de Radiocomunicaçõesda UIT, bem como acordos,
convenções ou atos diplomáticos estabelecidos entre -o Brasil e o País
envolvido na ocorrência de interferência radioelétrica;

b) ' Para estações de telecomunicações nacionais:
— Sejam licenciadas pela Anatel,
— Estejam sendo observadas as relações de proteção previstas nas Normas
Técnicas aplicáveis aos serviços envolvidos —— interferido e interferente;

c)

Para estações de radiodifusão nacionais:
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— Sejam licenciadas;

5.3.2.4 Caso a estação interferente seja estrangeira, o Agente de Fiscalização colhe todos os
dados e fatos relevantes, prepara Relatório de Fiscalização de interferência radioelétrica
constante no Sistema de Normas Internas — NORTE, para que o Gerente Operacional de
Fiscalização ou o Gerente de Unidade Operacional encaminhe o caso ao Gerente Geral de
Fiscalização, através do Gerente do Escritório Regional, que o submete ao Superintendente de
Radiofrequência e Fiscalização, que o envia a Assessoria Internacional da Anatel para
contatar o organismo regulador do País envolvido.
5.3.2.5 Caso uma estação interfira em estações localizadas em dois ou mais Escritórios
Regionais ou Unidades Operacionais, a Gerência de Controle de Espectro — RFFCC, deverá
ser comunicada, para que possa, caso necessário, centralizar o planejamento e a conclusão dos
trabalhos de fiscalização.
5.3.2.6 O Agente de Fiscalização deve classificar a reclamação procedente de interferência
radioelétrica e fixar a prioridade no atendimento, considerando se a reclamação expõe risco à
vida, a Segurança Pública (polícia, bombeiros, defesa civil, etc.) ou Segurança Nacional, se é
de interesse coletivo ou de interesse restrito. Nesta ordem, diante das circunstâncias já
analisadas, o Agente de Fiscalização deve observar:
a)

Quando a interferência gera risco à vida, a Segurança Pública ou a Segurança
Nacional, a ação deve ser imediata, mesmo que ocorra em período noturno,
feriados ou fim de semana, concentrando o apoio logístico e os recursos
disponíveis no local; e

b) As reclamações de interferências que forem encaminhadas por órgãos
vinculados ao Ministério da Aeronáutica (PAME, CINDACTA, Infraero, etc.)
deverão ser tratadas como risco àvida e a ação e imediata.
5.3.3 Metodologia e Procedimentos de Verificação em Campo

5.3.3.1 Preparar todos os documentos necessários (laudos, termos, autos etc.), requisitar ou
selecionar equipamentos e instrumentos de medições para cada caso, bem como, sacos
plásticos, fitas e lacres.
5.3.3.2 A missão de fiscalização que envolve Segurança Pública ou de Segurança Nacional
deverá ser realizada sob total sigilo, observando, para cada caso, as orientações que serão
repassadas pela. Gerência Operacional de Fiscalização ou da Gerência da Unidade
Operacional ou Gerência Regional ou Gerência de Controle do Espectro — RFFCC.

5.3.3.3 Se, na análise prévia do Agente de Fiscalização, for identificado que a provável fonte
interferente esteja em área que possa colocar em risco a sua integridade física, o Agente
deverá redigir ofício, em que solicitará apoio aos órgãos de segurança, para que seja realizada
a missão de fiscalização. Caso a fonte interferente esteja em área indígena, o Agente de
Fiscalização redigirá o ofício e encaminhará à Fundação Nacional do Índio — FUNAI e ao
Departamento de Polícia Federal e caso necessário, ao Ministério da Justiça, para obter

autorização e apoio para realização da missão.
5.3.3.4 O Agente de Fiscalização, baseado na documentação existente, analisa e define o
recurso do Sistema de Gestão e Monitoragem do Espectro - SGME que poderá ser aplicado,
quando necessário, conforme descrito abaixo:
a)

Estação Remota de Monitoragem — ERM;
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apresentar níveis de recepção adequados à análise, identificação e localizaçã
b) Unidade Móvel de Radiomonitoragem — UMR;
. — Quando a emissão 'radioelétrica estiver fora da área de cobertura de uma ERM
ou houver, necessidade de apoio da UMR para localização da fonte
radioelétrica; e _

c)

Estação Portátil — EP;
." Quando a emissão radioelétrica estiver em local de difícil acesso, não
atendido pelas condições anteriores, ou quando houver necessidade de sigilo,
com utilização de veículo descaracterizado, no que se refere à tarefa de
Radiogonometria.

5.3.3.1 Solução em comum acordo — Interferente e interferido

5.3.3.1.1 Os casos de interferências radioelétricas, se necessário, podem ser inicialmente
objeto de procura de solução por parte do interferido e do interferente, de comum acordo. Para
tanto, proceder como se segue:

'

. a)

Enviar expediente ao interferido (reclamante) e ao interferente, orientando
quanto às providências preliminares aserem adotadas por ambos, na tentativa de
solucionar a interferência, por meio de ofício ao interferente e ao interferido,
propondo uma solução em comum acordo;

b)

Controlar o prazo de 15 (quinze) dias evidenciado nos ofícios encaminhados,
contados a partir do recebimento dos mesmos pelos interessados, mediante a
comprovação do Aviso de Recebimento Postal - AR;
.

“c)

(

.

Findo o prazo estipulado no item anterior, poderá ser configurada uma das
seguintes hipóteses:

' RESPOSTA

não respondem
INTERFERIDO informa ter cessado a
interferência

INTERFERIDO
informa persistir a
.
, .

AÇÃO DO AGENTE
DE FISCALIZA AO ,

arquiva a reclamação

ar-uiva a reclamação

—
Atua em campo

1nterferen01a
INTERFERENTE'informa ter cessado a
interferência

INTERFERENTE solicita ajuda da
Anatel para solução da interferência

d)

arouiva a reclamação
Atua em campo

Caso não seja possível ou não ocorreu uma solução em comum acordo, o
Agente de Fiscalização deve executar procedimentos em campo para verificação
da interferência radioele'trica reclamada.

5.3.3.1.2 Havendo possibilidade e disponibilidade no BR ou UO, convêm acertar
. previamente, com as partes envolvidas, o dia e a hora para realização da visita ao local, por

meio telefônico, correio eletrônico ou enviando correspondências. Neste caso, considerar:
f '
t
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a) A0 reclamante deverá ser esclarecido que sua ausência,. na data e no horário
indicados, sem motivos justificados, implicará no arquivamento da reclamação;
b). Ao interferente deverá ser esclarecido que sua ausência, na data e no horário
indicados, sem motivos justificados, poderá ser considerada razão suficiente
para a interrupção do funcionamento de sua estação, que perdurará até que o
suposto interferente comprove que não e' o causador da interferência, ou que a
'

mesma'foi sanada; e

c)

Ocorrendo a impossibilidade de presença dos Agentes de Fiscalização ao local,
na data ou no horário combinado, por motivos justificados, o fato deverá ser
levado ao conhecimento das partes, com maior antecedência possível,
estabelecendo-se, de comum acordo, nova ocasião para a reunião;

5.3.3.1.3 Não sendo possível, diante do volume de tarefas e da dificuldade de definir com
precisão a data de realização da Atividade de Fiscalização, o Agente deverá comunicar o
reclamante, por telefone ou por meio de ofício, que não haverá atendimento no local, com
data e hora definida por equipe especializada.
5.3.3.2 No interferido

5.3.3.2.1 A verificação no local deve ser feita, inicialmente, no sistema de recepção do
interferido, para confirmar as informações prestadas na reclamação.

5.3.3.2.2 Para análise de Interferência na Recepção de Serviços de Radiodifusão, deverão ser
observados os seguintes pontos, conforme o caso:
a)

se o receptor está em boas condições de funcionamento;
— Muitas vezes, mesmo um receptor fabricado segundo rígidas especificações, e
dotado de imunidade a sinais interferentes, apresenta deficiências de
funcionamento, causadas pelo mau uso, conservação ou manutenção
imperfeita, que o tornam suscetível de sofrer interferências,

— O problema se agrava quando se trata de receptores construídos com
componentes de baixa qualidade e desprovido de dispositivos capazes de
protegê-los,

— E, por exemplo, fácil verificar que as blindagens de estágios de RI. não mais
' existem em muitos receptores de TV, deixando-os menos imunes às
interferências;

b) Inspeção externa de receptor;
— 0 receptor está limpo?,
— Apresenta sinais de quedas ou choques mecânicos?,
— Os controles externos estão quebrados, rachados, frouxos, ou ausentes?,
— O seletor de canais e o controle de sintonia fina estão danificados ou
funcionando mal?,

— Existe lacre de fábrica ou de oficina autorizada?,

— Os parafusos de fixação da tampa traseira estão presentes e/ou mostram sinais
de terem sido várias vezes retirados para manutenção?,
— O terminal da antena está solidamente fixado à tampa traseira?,
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&ouxa em seu encaixe no receptor?,
— A rede de energiaestá operando adequadamente?,
— Sua ligação à rede utiliza transformador externo?,
— Utiliza filtro de linha de alimentação?;
c)

Inspeção de funcionamento do receptor;

— Ligue o receptor e sintonize diferentes estações,
— Como está funcionando o seletor de canais?,

— E o controle de sintonia fina, está ajustado?,
— Os controles de estabilidade horizontal, linearidade vertical e atuando?,

Analise a qualidade dos botões e se estão ajustados e atuando?,
— Analise a qualidade do som e da imagem,
— O som e' “limpo”?,
— Há vestígio (zumbido) de frequência da rede (50 Hz ou 60Hz) no som?,
— Nota—se “chuvisco” na imagem?,
— Existem imagens fantasma?;
(1)

Se antena é apropriada e está em boas condições de funcionamento;

— Embora possua importância capital na recepção, a antena e os ﬁos ou cabos
de descida são muitas vezes relegados a um plano secundário, em especial
quando se trata de receptores de radiodifusão,
— Outras vezes, interessado em possuir uma boa antena, mas desconhecendo
conceitos fundamentais, os donos dos receptores, as adquirem com
características inadequadas, ou de má qualidade, com resultados
insatisfatórios,
— A falta de conservação da antena e dos ﬁos de descida constitui fonte
adicional de problemas,

e)

Inspeção de antena e cabos;
— O sinal recebido provém de estação geradora ou de retransmissora?,
— São recebidos somentecanais baixos, altos, ou ambos?,

— Qual é o sistema de antena utilizado: uma antena para canais altos e outra para
baixos?,

— O sistema é adequado para os canais a receber?,
.— Quanto à intensidade do sinal recebido, o tipo de antena utilizada possui
ganho adequado?,

— O receptor é capaz de reproduzir sinal da boa qualidade usando apenas antena
interna?,

— A antena possui elementos quebrados ou amassados?,

[M
,, ' [ª
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— Está solidamente fixada no mastro, de modo a não oscilar ou girar sob a ação
do vento?,

— Os cabos de descida são de boa qualidade?,
— Estão bem presos aos terminais de antena?,

— O isolamento dos cabos está quebradiço ou gasto pela ação do tempo?,
— O seu comprimento é excessivo?,
— Em seu trajeto no exterior e no interior da residência o cabo (ou fio paralelo)
está justaposto ou próximo de fios de energia elétrica?,
— Há emendas nos cabos?,

— Verificar o espectro do sinal captado pela antena externa na faixa de operação
do equipamento do reclamante;
" D

Se estiverem sendo usados amplificadores de antena (boosters);

— Convém observar, inicialmente, que a utilização de amplificador de antena
deve se limitar a locais onde o sinal seja fraco,
— Além disso, sua utilização gera, muitas vezes, problemas insolúveis,

— Por isso, um sistema de recepção que faça uso de tais dispositivos não pode
ser considerado pela Anatel como “protegido”, para efeito de reclamação de
interferência,
— Além disso, amplificador de faixa larga, abrangendo, às vezes, as faixas de
TV e FM, (frequentemente de má qualidade) aumentam sobremaneira a

possibilidade de interferência. Em tais casos, o dono do receptor deve ser
orientado;

g) Inspeção do amplificador de antena;

— O amplificador de antena é realmente imprescindível?,
— O tipo utilizado e' mais conveniente, em função dos canais a receber?,
— As ligações ao booster estão solidamente presas?,
— O cabo coaxial utilizado é de boa qualidade? (Se o trançado da malha do

coaxial permite ver facilmente o isolamento interior, se é duvidosa a
qualidade do cabo), '
— O booster está acondicionado em caixa metálica, ou seu invólucro é plástico?,

— A transição do cabo coaxial para fio paralelo está sendo feita através de
casadores de impedância adequados?,
— As conexões estão filmes?,

— Há emendas nos cabos ou fios?,
— Existem filtros contra interferências?; e

h) Constatar se a interferência se deve ao permissionário sob suspeita;

5.3.3.2.3 Para análise de Interferência na Recepção de outros Serviços de telecomunicações,
na estação interferída deverão ser observados os seguintes pontos, conforme o caso:
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, de radiodifusão, posto que, no caso, as características básicas estão previstas em
norma específica, que estabelece condições para cada tipo de serviço;
— Essa análise deve, sempre que possível, basear—se também nos resultados das
medições de alguns parâmetros técnicos, tais como frequência, potência e
intensidade de campo do sinal desejado e do interferente, seja para verificar se
estão de acordo com o ato de outorga, seja para permitir uma correta

interpretação dos critérios de proteção aplicáveis; e
b) Quanto à canalização, convém observar que os problemas decorrentes do

compartilhamento

de frequências, não. devem ser considerados como

interferências propriamente ditas.
5.3.3.3 No interferente

5.3.3.3. 1 Para verificação de interferências radioelétricas, relativas a serviços de radiodifusão,
com utilização dos recursos do SGME, as tarefas abaixo relacionadas poderão ser realizadas:
a) Análise espectral;
b) Avaliação de parâmetros técnicos:

— Desvio e estabilidade da frequência,
— Intensidade de campo e densidade de fluxo de potência,
— Largura de faixa,
— Índice de modulação; e
c) Atividade de radiogoniometria.

5.3.3.3.2 Para análise de interferência na estação de serviços de telecomunicações
interferente, deverão ser observados os seguintes pontos, conforn'ie o caso:
'
a)

Quando uma estação de telecomunicações é suspeita de causar interferências
radioelétricas, a análise de suas condições de funcionamento deve ser mais
ampla do que a feita em receptores de radiodifusão, posto que, no caso, as
características básicas estão previstas em norma específica, que estabelece
condições para cada tipo de serviço;
— Essa análise deve, sempre que possível, basear-se também nos resultados das
medições de alguns parâmetros técnicos, tais como frequência, potência e
intensidade de carnpo do sinal transmitido (interferente), seja para verificar se
estão de acordo _.com o ato de outorga,: seja para permitir uma correta
interpretação dos critérios de proteção aplicáveis; e

b) Por outro lado, quanto à canalização, convém observar que os problemas
decorrentes do compartilhamento de frequências, não devem ser considerados
como interferências propriamente ditas.
5.3.3.3.3 No caso de constatação de irregularidades, proceder de acordo com o item deste
Manual concernente ao serviço executado, autuando—o adequadamente.
5.3.3.4 Interferências de Origem Industrial e Máquinas Elétricas
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5.3.3.4.1 Para enfrentar problemas decorrentes de interferências radioelétricas em receptores
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, originadas de dispositivos, aparelhos,
equipamentos instalações ou sistemas que gerem e/ou utilizem energia radioelétrica para
aplicações industriais (equipamentos industriais de aquecimento por indução, aparelhos
domésticos de cozimento por indução, equipamentos de aquecimento dielétrico, equipamentos
industriais de aquecimento por microondas, fornos domésticos de microondas, aparelhos de
soldagem por RF, equipamentos de eletroerosão, equipamentos controlados por tiristor,
soldadores por ponto e outros similares), médicos e científicos, sugere—se adotar a
metodologia a seguir descrita. O Agente de Fiscalização procederá em campo, da seguinte
forma:
a) Analisar as condições do receptor interferido, conforme descrito anteriormente,
atuando de forma semelhante quando a instalação for deficiente;
b) Prestar ao reclamante informação verbal que sua reclamação será encaminhada
aos órgãos responsáveis pela solução do problema;
o)

Caso o local de ocorrência da interferência esteja localizado em zona
considerada residencial pela Prefeitura, orientar o reclamante a acionar o Poder
Público Municipal para garantir o cumprimento das normas de bem estar e
sossego público;

d) Constatada interferência de origem industrial, preparar ofício de notificação para
o interferente, definindo prazo para solução da interferência;
e)

Controlar o prazo concedido ao interferente e, caso não seja informado da
solução do problema, preparar solicitação de providênciasa Secretaria ou Órgão
responsável do Município; e

f)

Preparar correspondência ao interferido, por meio de ofício, informando as
providencias tomadas em relação à interferência radioelétrica.

5.3.3.5 Interferência Provocada por Rede Elétrica

5.3.3.5.1 Constatada interferência provocada por Rede de Energia Elétrica, a fiscalização
encaminhará à entidade responsável pela distribuição de energia elétrica ofício de notificação
com prazo para que seja solucionada a interferência.

5.3.3.5.2 Ao oficio encaminhado a entidade de que trata o item anterior deverá ser anexado
relatório com provas de que a interferência é oriunda da rede verificada.
5.3.3.5.3 Terminado o prazo, encaminhar ofício ao Poder Público Municipal para
providências.
5.3.3.5.4 O reclamante deve ser informado a respeito das ações tomadas pela Agência para
solucionar a interferência.
5.3.3.6 Interferência em Terminal Telefônico

Quando configuradas situações de interferências em aparelho telefônico sem fio, em
secretária eletrônica, em aparelho telefônico certificado ou não com causa em rede de
operadora do STFC, notificar os respectivos interferentes, por meio de ofício, encerrando

quando possível o caso ou em caso contrário, efetuando os devidos registros no sistema
RADAR.
5.3.3.7 Interferências em usuários de TV a Cabo
“

‘
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Quando configuradas situações de interferências sofridas por usuários de I V a Cabo, preparm,
ofício à empresa prestadora do serviço para que a mesma analise e solucione o problema.

- ,

5.3.3.8 Interferência no serviço móvel aeronáutico

5.3.3.8.1 Algumas fontes de interferência são bem conhecidas, como estações de radiodifusão
sonora em Frequência Modulada e telefones sem ﬁo de longo alcance. Para o primeiro caso,
obtém-se relativo sucesso na identificação da fonte, através de instrumentos portáteis com
radiogoniometria ou através das ferramentas do SGME. No caso da fonte interferente ser '
telefones sem fio de longo alcance, nem sempre é possível identificar o aparelho que esteja
causando interferência. As vezes tais aparelhos estão espalhados por áreas remotas ou com
baixa densidade populacional. Nesses casos, a obtenção do maior número de informações
(horário da ocorrência da interferência, rota e altitude da aeronave, frequências interferidas,
intermitência, relatório do piloto, etc) com o órgão reclamante, poderá determinar o sucesso
da operação ou não. De todo modo, poderá utilizar-se de uma operação pente fino, escolhendo
uma determinada área que esteja a possível fonte e utilizando-se de instrumentos e inspeção
visual para fazer umavarredura na área.

5.3.3.8.2 Outra alternativa que o agente de fiscalização pode adotar é o uso do SGME,
configurado no-parâmetro de pausa infinita, na faixa interferida, e software específico para
gravação de áudio (quando ativo). Tal procedimento permite uma escuta inteligente e
automática da faixa interferida, uma vez queo arquivo de gravação produzido será composto
somente por áudio no período em que a. faixa atingiu o limite de sinal escolhido. O tempo de
análise desse arquivo é sensivelmente menor do que aquele despendido na escuta direta feitapelo fiscal no SGME. A partir desta análise, podem-se identificar nomes, telefones e outras
informações que poderão direcionar a solução da interferência.
5.3.3.8.3 Deve-se levar em consideração, também, que há casos em que o transceptor
instalado na aeronave interferida ou os equipamentos da torre de controle, não esteja nas
melhores condições de uso. Ao constatar essa hipótese, deverá comuniCar ao reclamante, por
meio de ofício, que adote medidas para Conserto do equipamento.
5..33.9 Interferência no serviço móvel pessoal por equipamento utilizado em serviço de
comunicação multimídia

Existem equipamentos que são utilizados em radioenlace na faixa de 900 MHzno serviço de
comunicação multimídia; que interferem em frequências, na referida faixa do serviço móvel
pessoal. Normalmente, esses equipamentos não são certificados e ºperam fora da faixa
autorizada.
'
5.3.3.10 Outros casos de interferências radioelétricas

O agente de fiscalização, na fase de planejamento, poderá consultar o banco de dados da
Fiscalização Técnica, para verificar se há casos de interferências radioelétricas que foram
resolvidos e que possuem características semelhantes ao caso que irá resolver.
5.3.4 Critério de Regularidade do Item de Verificação
5.3.4.1 Após a análise do sistema de recepção do interferido, se as instalações (antena, cabos,
conectores) do reclamante encontram-se tecnicamente deficientes (deterioradas, mau estado
de conservação, elementos da antena quebrados, cabos ressecados, etc), ou se o reclamante

utiliza-se de equipamentos de recepção ou transmissão não certificados ouhomologados pela
Agência, o agente deve informar que a reclamação será considerada improcedente, e que lhe
será enviado um ofício comunicando a deficiência do sistema de recepção.
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5.3.4.2 Não sendo confirmadas as informações, a equipe deve, no local:?-

ª)
b)
0)

Orientar o interessado para as correções necessárias;

Evidenciar que somente com o sistema de recepção em boas condições técnicas
e' que será possível confirmar a procedência da reclamação; e
Informar que sua reclamação será considerada improcedente e que nova
reclamação deverá ser formalizada após as correções, se assim lhe convier.

5.3.4.3 Continuada a interferência sem a identificação da origem:

ª)

Ficando constatado que a origem da interferência é desconhecida, ou não é a
indicada na reclamação, deverá ser realizada tentativa para localizá—la (operação
antena, radiomonitoragem, radiogoniometria) e, caso infrutífero, o interferido
deverá ser instruído, pela equipe, para tentar identificar o interferente — ou
possibilitar sua identificação — procurando descobrir o seu indicativo de
chamada, assunto tratado, horário, nomes de pessoas e de organizações
mencionadas, etc, e, se possível, fazer gravações; e

b)

A equipe deve orientar o interferido a minimizar a interferência aplicando
medidas recomendadas para o sistema de. recepção, tais como:- uso de filtros, ,
stubs, mudanças de local do receptor, reorientação de antena, aterramentos, e
outras.

5.3.4.4 Confirmada a interferência com a identificação da origem:

a)

Quando a interferência gera risco à vida humana, ou prejudica serviços de
segurança pública ou segurança nacional ou causa interrupção de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo ou radiodifusão, o Agente de
Fiscalização deve interromper o funcionamento da estação de telecomunicações
ou de radiodifusão, como medida cautelar inadiável, devendo o Agente executar
a simples lacração ou a apreensão dos equipamentos, conforme dispuser
regulamentações específicas;

b)

Quando a interferência degradar a qualidade do serviço de telecomunicações de
interesse coletivo ou do serviço de radiodifusão, o Agente de Fiscalização
poderá interromper o flmcionamento da estação, após análise da situação com o
Gerente Operacional de Fiscalização ou Gerente da Unidade Operacional ou o
Gerente Regional e ficar constatado que o interferente não poderá sanar a
interferência imediatamente e que o interferido está sendo prejudicado;
Quando forem constatadas irregularidades que não configurem risco à vida
humana, o Agente de Fiscalização adota providências para instauração do
Processo Administrativo;

Apurada a origem, deverá ser determinado que o interferente adote as medidas
que eliminem a interferência em questão, sob pena de interrupção do
funcionamento de sua estação;
Caso o interferente utilize equipamento não certificado, será interrompido, de
imediato, o funcionamento da estação, com a colocação de lacre oficial;

Em alguns casos, ad referendum do Gerente-Geral de Fiscalização, a interrupção
poderá ser determinada em notificação, na qual esteja previsto que o
equipamento somente poderá ser operado com o conhecimento prévio do
interferido, durante os momentos necessários ao teste das modificações
Página 14 de 15

$

6}

. Ergggdimento de____..www—_.”,....,...............,..w.__wa...wwmw_________w.
Fiscalizacão de Interferência na Faixa de Radiofrequência
/ FISPF.042 / Versão (l?.
“__........_.._a.._..w...m......W_W
w..

FIE.

introduzidas no sistema para eliminar a interferência, e no qual conste ainda, aviso de que “o funcionamento da estação, a não ser nas condições aqui
previstas, acarretará a lacração da estação. Deverá ser utilizado o termo
constante do modelo Notificação de Interrupção, constante no NORTE ou

similar; e

'

.

g) Nos casos de rotina, o bom senso na avaliação da gravidade da interferência e do
seu alcance em termos de perturbação a uma comunidade, determina a atuação
do Escritório Regional ou Unidade Operacional e demais órgãos da Anatel.
Quando constatada a existência de estações que possam vir a causar
interferências, o Agente de Fiscalização emite Relatório de Fiscalização de
interferência radioelétrica e encaminha ao Gerente Operacional de Fiscalização
ou ao Gerente de Unidade Operacional para definição da ação aplicável. Nos
casos em que a localização da fonte interferente for efetuada por ERM’s, o
Gerente Operacional de Fiscalização, o Gerente da Unidade Operacional ou
pessoa por eles designada, determina a forma mais adequada de atuação da
fiscalização.
5.3.4.5 Após a conclusão das atividades" em campo é de suma importância o preenchimento
do devido relato no sistema RADAR. Mesmo no caso de reclamações improcedentes.
5.3.4.6 O relato contendo todas as informações relevantes é insumo para a formação de banco
de dados que permitirá um aumento na eficácia das ações de combate às interferências
radioele'tricas.
5.3.4.7 Para a formação de um banco de dados que seja fonte de pesquisas, que permita a
definição de tendências, que possibilite a detecção de padrões de repetições, dentre outras
análises, é essencial que o Relatório'de Fiscalização informe dados da reclamação de
interferência, dados da estação interferida, quando identificada dados da estação interferente,
dados” do reclamante, quando identificado dados do responsável pela interferência, registros
fotográficos, arquivo de áudio interferente ou interferido,_registro da análise espectral, tipo de
ação efetuada, além de outras informações que se julguem necessária.
'

6

CONTROLE DE ALTERAÇÓES

7

ANEXOS

Não existem.
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