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23° congresso 
Paranaense de 
Radiodifusão

Foz do Iguaçu/PR, 11 a 13/11/2015

Gerência Regional da Anatel 
nos estados do Paraná e 
Santa Catarina - ER03



Acordo de Cooperação Técnica 

MC/ANATEL N° 02/2012 (DOU 29/06/2012)

• Delega à Anatel a análise de processos 
técnicos referentes à fase pós-outorga.

• Pós-outorga:

– Refere-se somente a processos com local e projeto 
de instalação aprovados pelo MC dos Serviço de 
Radiodifusão, exceto Rádio Comunitária.



Compete à ANATEL

Unidades Regionais da Anatel  Quando não implica em alterações no Plano 
Básico
Exemplos:
• Alteração de local de instalação das estações sem coordenadas pré-fixadas.
• Alteração de características técnicas.
• Mudança de transmissor e/ou sistema irradiante.
• Alteração do local do estúdio.
• Alteração de potência dentro da mesma classe.
• Licenciamento das estações.
• Análise do projeto de enquadramento nas novas características de plano básico.

Sede da Anatel em Brasília (ORER)  Alterações do Plano Básico

Exemplos:
• Alteração de coordenadas pré-fixadas.
• Alteração de frequência/canal de operação.
• Alteração de potência com mudança de classe.
• Mudança de classe.



Compete ao MC

• Outorga de serviços e consignação de canal.

• Prorrogação de Prazos referentes à primeira Aprovação de Locais 
ou Primeiro Licenciamento.

• Primeira análise e cadastro de locais e equipamentos.

• Alteração/correção de cadastro (quadro societário no SIACCO).

• Débito referente à Outorga dos Serviços de Radiodifusão Sonora 
e de Sons e Imagem - 6530: cancelamento e  impressão de 
boleto.

• Outorga, alterações e licenciamento de Rádio Comunitária.

• Transferência de Outorga e solicitação de substituição da 
geradora da programação.

• Renovação / Extinção das Outorgas.



Total de Processos na ANATEL: Paraná

• Total de processos e pedidos recebidos (acumulados): 2168

• Total de processos concluídos/arquivados (acumulados): 1832

• Total de processos pendentes, conforme detalhamento: 
– Pendentes em outros órgãos (MC/ORER/ORLE): 178

– Pendentes em exigência com as entidades: 145

– Pendentes em análise no GR03OR (novos e não tratados): 7

Total de processos e pedidos recebidos (acumulados): 2168



Total de Processos na ANATEL: Santa Catarina

• Total de processos e pedidos recebidos (acumulados): 612

• Total de processos concluídos/arquivados (acumulados): 319

• Total de processos pendentes, conforme detalhamento: 
– Pendentes em outros órgãos (MC/ORER/ORLE): 178

– Pendentes em exigência com as entidades: 81

– Pendentes em análise no GR03OR (novos e não tratados): 212

Total de processos e pedidos recebidos (acumulados): 612



Estatísticas da Gerência Regional da ANATEL -
Paraná e Santa Catarina

• Em média, 60 pedidos dão entrada por mês.

• Em média, 65 pedidos são arquivados por mês: 
concluídos ou por pendência do interessado

• Desde a assinatura do acordo, o tempo para o 
licenciamento das estações tem diminuído e depende: 

– Da apresentação de documentação correta.

– Do pagamento dos boletos.

– Da apresentação do formulário de vistoria.

• Segunda a reunião da ACERT, os Estados do PR e SC 
são aqueles com maior agilidade no tratamento dos 
processos de Radiodifusão e SARC. 



Histórico de Fiscalizações em Emissoras de Radiodifusão 
no triênio 2013/2014/2015 no Estado do Paraná

– GR03 –



Agenda

• Motivadores das ações;

• Tipos de fiscalização desenvolvidas;

• Dados consolidados das fiscalizações;

• Principais ofensores nas irregularidades;

• Conclusão



Motivadores das Ações

• As ações de fiscalização em emissoras de
radiodifusão, realizadas pela Anatel, possuem cinco
principais origens: Poder Judiciário, Ministério Público,
MC, denúncias e Plano Anual de Fiscalização – PAF, da
Anatel.



Motivadores das Ações

• No caso do MC, destaca-se as atividades decorrentes
do Plano Plurianual 2012/2015 que foi instituído pela
Lei nº 12.593/2012, que obrigou aquele Ministério a
fiscalizar 100% das emissoras de radiodifusão de
todos os serviços até 2015.

• No caso da Anatel (PAF), as demandas são focadas
em conteúdo e realizadas por meio da plataforma da
Radiovideometria. As emissoras rotineiramente
fiscalizadas por meio desta plataforma são as
instaladas em Curitiba e Região Metropolitana.



Motivadores das Ações

• O atendimento ao disposto no Plano Plurianual
2012/2015 se dá por meio dos seguintes tipos de
fiscalização:
– Fiscalização das Características técnicas – realizada pela

Anatel, por meio de Vistoria Técnica Presencial;
– Fiscalização de Conteúdo – realizada pelo MC, por meio

de análise de conteúdo veiculado, ou pela Anatel por
força de convênio, por solicitação do MC;

– Fiscalização de Atos Societários – realizada pelo MC;
– Fiscalização dos Recursos de Acessibilidade – realizada

pelo MC, por meio de análise de conteúdo veiculado;
– Fiscalização de Uso do Espectro de Radiofrequências –

realizada pela Anatel, por meio de Análise de
Parâmetros Técnicos



Tipos de Fiscalização Desenvolvidas

• Os principais tipos de fiscalização desenvolvidas pela
Anatel nas emissoras de radiodifusão são:

– Vistoria Técnica Presencial (inspeção na estação);

– Medição de Nível de Radiação Não-Ionizante;

– Avaliação de Parâmetros Técnicos – APT (monitoração das
emissões espectrais da estação);

– Gravação de conteúdo (PAF, sob demanda do MC, ou em
atendimento a demandas do MP ou da Justiça);



Tipos de Fiscalização Desenvolvidas

• Vistoria Técnica Presencial:

– Consiste em avaliar as características da estação, conferindo
as instalações com os dados do SRD (banco de dados de
radiodifusão) e alguns itens dos regulamentos técnicos do
serviço associado à estação (para Radiodifusão Comunitária
utiliza-se o regulamento técnico para FM);

– São conferidos as coordenadas geográficas da estação, os
transmissores, as antenas (e suas radiais, quando for o caso),
a potência, a frequência, a emissão de espúrios e harmônicos,
a existência dos aterramentos e a disponibilidade de relatório
de conformidade (conforme definido no inciso XXXIV do artigo
3º do Anexo à Resolução 303/2002);

– São também conferidos os estúdios, sua localização e
condição operacional;



Tipos de Fiscalização Desenvolvidas

• Medição de Nível de Radiação Não-Ionizante:

– Consiste em avaliar a segurança da população em geral,
quanto aos níveis de radiação não-ionizante oriundos dos
transmissores dos diversos serviços instalados em
determinada localidade;

– As medidas são realizadas a cada cinco anos nas emissoras,
exceto classe especial;

– Considera-se segura a exposição quando os níveis estiverem
dentro dos limites impostos pela legislação aplicável;



Tipos de Fiscalização Desenvolvidas

• Avaliação de Parâmetros Técnicos:

– Foco na qualidade das emissões e na otimização no uso do
espectro radioelétrico;

– A atividade consiste em detectar picos de sobremodulação,
emissão de espúrios/harmônicos acima dos limites
estabelecidos por regulamentação, determinar o canal que a
emissora está utilizando e a regularidade na redução de
potência, quando aplicável;

– Quando houver ocorrência de elevada taxa de picos de
sobremodulação e/ou as emissões de espúrios e harmônicos
apresentarem valores limítrofes, é realizada vistoria técnica
presencial;



Tipos de Fiscalização Desenvolvidas

• Gravação de conteúdo:

– Normalmente realizada sob demanda do Poder Judiciário, do
Ministério Público, do MC ou por ocasião das demandas do
PAF, ;

– Quando demandada para fiscalizar conteúdo pelo Poder
Judiciário, ou no Ministério Público, a Anatel sugere que seja
acionado inicialmente o MC, por ser assunto de sua
competência inicial;

– As denúncias de conteúdo são enviadas ao MC, que
eventualmente demandará a Anatel;

– A gravação é realizada a partir do conteúdo levado ao ar, com
raras exceções (eventualmente a demanda do MC pode ser de
coletar mídia), sem que as emissoras o saibam;



Dados Consolidados 2012-2015
APT 144 atividades
RNI 461 atividades
RNR 246 atividades
TÉCNICA  110 atividades

• Atividades realizadas nos serviços geradores de conteúdo: TV, TVD, FM, OM, RADCOM, OT e OC;

• Consideradas apenas as demandas do PAF e do PPA, não contabilizadas as denúncias FOCUS;

• Não foram consideradas as Retransmissoras de TV



Dados Consolidados 2012-2015



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• Em virtude das atividades realizadas de RNR, APT e
Vistoria Técnica, foram constatadas algumas
irregularidades técnicas nos diversos serviços analisados,
cujos principais ofensores serão tratadas nas próximas
projeções:



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• O gráfico a seguir ilustra as principais irregularidades
encontradas nas fiscalizações realizadas no atendimento ao PAF
e ao PPA no período de 2012 a 2015, em emissoras de FM;

• Destaque para irregularidades na Potência do Transmissor,
Azimute da Antena, Ausência do Relatório de Conformidade e
Coordenadas Geográficas;



Principais Ofensores



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• O gráfico a seguir ilustra as principais irregularidades
encontradas nas fiscalizações realizadas no atendimento
ao PAF e ao PPA no período de 2012 a 2015, em emissoras
de RADCOM;

• Salientamos que não houveram demandas PAF/PPA de
RNR para RADCOM, por isso não há destaque para este
tipo de irregularidade, porém é um dos maiores ofensores
nas denúncias FOCUS;

• Destaque para irregularidades na Falta de Aterramento do
Transmissor, Ausência do Relatório de Conformidade,
Coordenadas Geográficas e Altura da Antena;



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• O gráfico a seguir ilustra as principais irregularidades
encontradas nas fiscalizações realizadas no
atendimento ao PAF e ao PPA no período de 2012 a
2015, em emissoras de OM;

• Destaque para irregularidades na Irregularidades nas
Emissões, Ausência do Relatório de Conformidade,
Coordenadas Geográficas;



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• O gráfico a seguir ilustra as principais irregularidades
encontradas nas fiscalizações realizadas no
atendimento ao PAF e ao PPA no período de 2012 a
2015, em emissoras de OC/OT;

• Destaque para irregularidades na Irregularidades nas
Emissões, Irregularidades na Potência do
Transmissor, Coordenadas Geográficas;



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• O gráfico a seguir ilustra as principais irregularidades
encontradas nas fiscalizações realizadas no
atendimento ao PAF e ao PPA no período de 2012 a
2015, em emissoras de TV (exceto RTV);

• Destaque para irregularidades de Conteúdo
(transmissão de propaganda política), na Potência do
Transmissor e ausência de Relatório de
Conformidade;



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015

• O gráfico a seguir ilustra as principais irregularidades
encontradas nas fiscalizações realizadas no
atendimento ao PAF e ao PPA no período de 2012 a
2015, em emissoras de TVD;

• Destaque para irregularidades na Potência do
Transmissor, Azimute da Antena e Relatório de
Conformidade;



Principais Ofensores PAF/PPA 2012-2015



Medidas Tomadas - Principais Ofensores

• A GR03 tem procurado dar celeridade aos processos
de solicitação de alteração de características técnicas
com o objetivo de minimizar eventos de
irregularidades em fiscalizações;

• Recomenda-se orientar os associados quanto à
necessidade da elaboração dos Relatórios de
Conformidade, pois é um ofensor comum a quase
todos os serviços.



Gratos pela atenção

Conclusão

Celso Francisco Zemann
zemann@anatel.gov.br

(41)3219-7001

mailto:wagneraj@anatel.gov.br

