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PORTARIA Nº 282, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a adoção de princípios na elabo-
ração e revisão de normas dos serviços de
radiocomunicações

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNI-
CAÇÕES, no uso das atribuições que lhe con-
fere o artigo 87, parágrafo único, inciso II da
Constituição, e

CONSIDERANDO a atual disponibilidade de
tecnologias de telecomunicações que permi-
tem um melhor uso do espectro radioelétrico;

CONSIDERANDO a necessidade de manter
atualizados os planos e normas nacionais em
relação às recomendações internacionais e de
oferecer maior quantidade de serviços com
salutar competição entre os provedores;

CONSIDERANDO, finalmente, os estudos
realizados pela União Internacional de Tele-
comunicações, UIT, no que concerne aos dis-
tintos serviços de radiocomunicações, e que
conduzem à necessidade de adequar as ofer-
tas de canais às novas tecnologias e deman-
das, resolve:

Art. 1º Adotar os seguintes princípios gerais
a serem considerados na elaboração e revi-
são das Normas referentes aos serviços de
radiocomunicações:

I - incentivo ao uso de tecnologia digital e de
técnicas de compressão da largura de faixa de
sinais, nos diversos serviços;
II - aumento da segurança nas  comunicações
destinadas aos serviços que visem à prote-
ção da vida humana e da propriedade;
III - reavaliação de larguras de faixas e formas
de ocupação do espectro, nas faixas atribuí-
das aos serviços fixo e móvel;
IV - redução da canalização de uso
unidirecional e estímulo à utilização de canali-
zação bidirecional, assegurando maior flexibi-
lidade e eficiência na utilização do espectro;
V - estabelecimento de canalização que per-

mita empregar tecnologias com diferentes lar-
guras de faixa;
VI-reconhecimento das particularidades regi-
onais, assim como a diferenciação entre áreas
metropolitanas e rurais com custos e condi-
ções compatíveis;
VII-harmonização dos planos de freqüências
nacionais com os regulamentos, recomenda-
ções e acordos da União Internacional de Te-
lecomunicações;
VIII-priorização para um maior compartilha-
mento do espectro de radiofreqüências.

Art. 2º Na regulamentação do uso de faixas
de freqüências, o Ministério das Comunica-
ções deverá observar os seguintes critérios:

I - estímulo à utilização compartilhada do es-
pectro, restringindo a exclusividade nas
destinações de uso das freqüências;
I - exigência do uso otimizado do espectro,
principalmente no que diz respeito à
reutilização de freqüências;
III - utilização de espaçamentos mínimos en-
tre portadoras;
IV-exigências de níveis de interferências nos
limites aceitáveis;
V-utilização, onde possível, de sistemas
irradiantes diretivos;
VI-introdução de técnicas de múltiplo aces-
so;
VII-estabelecimento de canalização compatí-
vel com a evolução tecnológica.

Art. 3º Com relação aos serviços de radiodi-
fusão, o Ministério das Comunicações proce-
derá à revisão das normas e planos de distri-
buição de canais, observando, no que cou-
ber, os artigos anteriores e buscando atender
aos seguintes objetivos:

I - possibilidade de programação diversificada
e atendimento a todos os municípios brasilei-
ros;
II - adoção de critérios de proteção e inter-
ferência que levem em conta as característi-
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cas dos receptores de tecnologia mais mo-
derna;
III - identificação e destinação de faixas e canais
para os serviços que se utilizem de técnicas di-
gitais ou propiciem alta resolução, no caso de
radiodifusão de imagens;
IV - incentivo à fabricação de receptores de
áudio com possibilidade de sintonia, também,
das faixas dos serviços em ondas curtas e tro-
picais.

Art. 4º Quando da alteração da forma de utili-
zação de faixas de freqüências, o Ministério
das Comunicações estabelecerá prazos e con-
dições da efetivação das mudanças decorren-
tes.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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