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11h – 12h20 | Sala 16 | Quarta-Feira – 28 de Agosto 

 

MENOS INTERFERÊNCIAS E MAIS 
CANAIS NO AR 
O Conflito da Recepção no Dial Rádio 
 
As alterações no Regulamento de Radiodifusão como proposto pela Consulta Pública Anatel 
N. 24 de 2019, ameaçam o modelo de negócio do Rádio? Como conciliar o aumento de 
canais no Ar, com menos interferência, mantendo a viabilidade econômica das emissoras? 
Se por um lado pode se acomodar muito mais emissoras, por outro como não “incomodar” 
as atuais existentes? Área rural e regiões mais distantes dos centros urbanos podem se 
transformar em área de conflito receptivo. 
Moderador: Claudio Lorini - Diretor da Lorini Engenharia 
 
 
• RECEPTORES E SUA EVOLUÇÃO! SENSORIAMENTO (TESTES CPQD)

Palestrante: Marcus Aurélio Ribeiro Manhães - pesquisador CPqD 
Com base nos testes do CPqD deste ano, especialmente contratado pela ABERT, 
avaliou-se a atual situação dos receptores, propondo atualização do Regulamento 
Técnico FM em sua última versão 2010, originalmente gerado em 1998. (Resolução 
67/1998  – ANATEL). 
Uma abordagem objetiva sobre a temática evolutiva do serviço FM. 
 

• NOVO REGULAMENTO FM – TENDÊNCIAS E IMPACTO
Palestrante: Paulo Eduardo dos Reis Cardoso - Coordenador de Administração de 
Planos Básicos de Radiodifusão / Gerência de Espectro, Orbita e Radiodifusão – 
ORER 
A Anatel avalia preliminarmente as contribuições recebidas na Consulta Pública N. 
24, publicada a 17 de junho de 2019, seus fundamentos técnicos e tendências da 
Efetivação do Novo Regulamento Técnico FM (aqui em destaque. 
Leva em consideração as audiências públicas, as manifestações dos representantes 
do Radiodifusores, visando a utilização da faixa estendida para acomodar a Migração 
e disciplinar a utilização de todas as modalidades de serviços da faixa. Acima de tudo 
preserva-se o interesse público da melhor prestação de serviços, sempre no objetivo 
final do prestador e do usuário. 
Estabelecerá, em sua apresentação, a visão dos prazos envolvidos na evolução do 
Regulamento, fases intermediárias e sua efetiva entrada em vigência. 
 

• MODIFICAR O REGULAMENTO FM RESOLVE A MIGRAÇÃO?
Palestrante: Andre Ulhoa Cintra – Diretor de Rádio – ABERT 
A análise do Diretor de Rádio da ABERT, mostrará como a possível alteração  do 
Regulamento Técnico FM poderá contribuir para a alocar todas as emissoras 
Migrantes do AM para o FM. 

SET RÁDIO 
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O saldo do Plano Básico e seu planejamento com as inviáveis na faixa convencional 
FM (88 a 108 MHz) acomodadas na estendida (76 a 88 MHz) não atingiria uma 
centena de estações.  Assim a viralização de FMs não representaria ameaça as atuais 
instaladas e teriam sua área de cobertura preservada. Até que ponto? 
Conheça o decisivo destino da Radiodifusão em FM no Brasil, aliando modelo de 
negócio à recepção preservada do conteúdo rádio no meio terrestre. 

 
 

 

Moderador: Claudio Lorini - Diretor da Lorini Engenharia
Engenheiro Eletrônico com especialização em Telecomunicações e Redes de 
Informação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC. Advogado 
com especialização em Direito das Telecomunicações também pela PUC. Trabalhou na 
Rádio e TV Gaúcha / Stemac - Grupos Geradores / Indelsul – Indústrias de 
Telecomunicações É sócio-gerente da Lorini Engenharia Ltda./Loriservice – Radiodifusão 
e Telecomunicações – Fundada em 1981 – Porto Alegre/RS. 

 

Marcus Aurélio Ribeiro Manhães - pesquisador CPqD
É pesquisador em telecomunicações desde 1984. Faz pesquisas e desenvolvimentos em 
temas que envolvem tecnologia, educação e sociedade. Seus trabalhos abrangem 
Internet, cidades digitais, telecomunicação fixa e móvel, inclusão digital, sistemas ópticos, 
rádio, TV digital, canal de interatividade, planos de canais de radiofrequência e modelos 
de propagação. Tem experiência em codificação de canal, transmissão óptica, 
modulação, otimização de espectro de radiofrequência e planejamento de canais. 
Graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba e mestre em Educação pela 
Universidade Estadual de Campinas. Suas pesquisas na área de educação e psicologia 
culminaram na obtenção do mestrado. Em maio de 2019 – pelo CPqD - conclui relatório 
de avaliação de receptores, relações de proteção de canais FM para motivar proposta de 
alteração de Regulamento Técnico. 

 

Paulo Eduardo dos Reis Cardoso - Coordenador de Administração de Planos 
Básicos de Radiodifusão / Gerência de Espectro, Orbita e Radiodifusão - ORER 
Possui Doutorado pelo DECOM-FEEC-Unicamp (2018), pesquisando Regulação da 
Radiodifusão com ênfase em TV Digital; Mestrado em Engenharia Elétrica (Eletrônica) 
pelo DEMIC-FEEC-Unicamp (2005); e Graduação em Engenharia Elétrica pela FEEC-
Unicamp (2002). Ocupa o cargo de Especialista em Regulação na Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel, onde atua como Coordenador de Administração de Planos 
Básicos de Radiodifusão, na Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão; e é líder do 
Grupo Relator GRR6 (Radiodifusão) da CBC2. Anteriormente, atuou na Gerência 
Regional da Anatel em São Paulo, trabalhando com o Licenciamento e Alteração de 
Características Técnicas das estações de Radiodifusão; na Fiscalização Técnica em 
entidades de Radiodifusão; e na solução de problemas de radiointerferência em qualquer 
sistema de telecomunicação. Foi responsável técnico pela proposta de modificação do 
Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada 
e pela análise de processos de viabilidade técnica para inclusão ou alteração do Plano 
Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada. 
Participou como observador do Governo Federal nos testes de Radiodifusão Sonora 
Digital, tanto nos testes do padrão americano - HD Radio, em 2008 e 2012, como nos 
testes do padrão europeu - DRM, em 2010. Atuou como Pesquisador de 
Telecomunicações da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações - CPqD 
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Andre Ulhoa Cintra – Diretor de Rádio – ABERT
Engenheiro de Comunicações – Consultor especializado no planejamento de canais de 
radiodifusão. Diretor de Rádio Abert e estando atualmente trabalhando na Canalização 
FM, pela ABERT para acomodar os canais migrantes. Desenvolveu pela SET trabalho 
para acomodar a canalização de TV no processo de planejamento da canalização de TV 
Digital de TV. 
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