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Objetivo

• Relatar as atividades realizadas pelo Grupo de 
Estudos 3 da União Internacional de 
Telecomunicações - UIT - Propagação, no 
período de 18 a 27 de junho de 2012, na sede 
da referida organização, em Genebra, Suíça.
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Delegação do Brasil

• Chefe de delegação:

• MARLENE SABINO PONTES – Professora, Cetuc/PUC-
Rio.

• Delegados :

• ÂNGELO ANTÔNIO CALDEIRA CANAVITSAS –
Engenheiro, PETROBRAS

• LUIZ ALENCAR REIS DA SILVA MELLO – Professor, 
Cetuc/PUC-Rio e Consultor Técnico, Inmetro

4



Divisão nos Subgrupos

Grupos de estudo Área de atuação Acompanhamento Período das reuniões

Working Party 3J
Fundamentos da 

Propagação
Marlene Pontes 18 - 27 June 2012

Working Party 3K Propagação Ponto-Área Canavitsas 18 -27 June 2012

Working Party 3L
Propagação Ionosférica 

& Ruído
Canavitsas 20 - 27 June 2012

Working Party 3M
Propagação Ponto-a-
Ponto e Terra-Espaço

Silva Mello 18 - 27 June 2012
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Introdução

• Esta foi a primeira reunião dos Grupos de 
Trabalho para o período de trabalho 2012 a 
2015, realizada com o propósito de discutir, 
prioritariamente, revisões das 
Recomendações e dos Fascículos e assuntos 
trazidos para o grupo por intermédio dos 
documentos de entrada
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Destaques do WP 3J – Fundamentos da Propagação

• A reunião do GT 3J teve como destaque os estudos para 
a melhor definição dos mapas e modelos das 
distribuições da taxa de precipitação. Nessa reunião 
foram definidos grupos de correspondência para tratar 
do assunto e dar prosseguimento ao modelamento e 
testes com base nos dados disponíveis e sobretudo na 
busca de dados meteorológicos que possam auxiliar os 
trabalhos. 

• O grupo desenvolverá este tema, sendo que o Brasil tem 
importante estudo em andamento, conduzido pelo 
CETUC/PUC-Rio, Inmetro, sob coordenação do GT Ad Hoc 
Propagação do GRR 5, da CBC 2.
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Destaques do WP 3J – Fundamentos da Propagação (Cont.)

• Doc. 3J/143 – Measurements to study the diffraction 
phenomena on tropical region – VHF band –
Question UIT-R 202-3/3 – Methods for predicting 
propagation over the surface of the Earth:

• Esta contribuição visa estudar o fenômeno de 
difração em região tropical, por meio de medidas 
efetuadas no Rio de Janeiro, em campanhas 
realizadas em maio de 2009 e em agosto de 2010. 
Nos trabalhos realizados foram exploradas as faixas 
de frequências de HF, VFH e UHF. 
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Destaques do WP 3J – Fundamentos da Propagação (Cont.)

• Ao final foi utilizada uma rotina automatizada para 
considerar o relevo digitalizado e diversos métodos 
de propagação que consideram difração, para 
comparação dos resultados com os valores práticos 
obtidos em campo e futuros estudos de 
aprimoramento da Recomendação UIT-R P.526-10 –
Propagation by Diffraction. 

• Este estudo atende à Questão UIT-R 202-3/3 –
Methods for predicting propagation over the surface 
of the Earth.
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Destaques do WP 3K – Propagação Ponto-Área

• No GT 3K, as discussões concentraram-se nos 
documento de trabalho para modificação da Rec. 
UIT-R P.1546, na parte referente ao planejamento de 
sistemas terrestres ponto-área operando na faixa de 
30 MHz a 3 GHz; na modificação das Rec. ITU-R 
1238-7 e ITU-R 1411 referente aos métodos para 
planejamento de redes locais e sistemas indoor.
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Destaques do WP 3K – Propagação Ponto-Área (Cont.)

• Document 3K/TEMP/4-E - 26 June 2012 - Working Party 3K -
ANNEX X TO WORKING PARTY 3K CHAIRMAN’S REPORT 
DOCUMENTS TO BE CARRIED FORWARD TO THE NEXT 
MEETING OF WORKING PARTY 3K: RECOMMENDATION ITU-R 
P.1546

• O WP 3K-2 considerou duas contribuições (documentos 3K/64 
e 3K/85) que relatam as discrepâncias detectadas na 
Recomendação ITU-R P.1546. Estes estudos serão detalhados 
na próxima reunião do WP 3K e serão base para discutir os 
seguintes itens:
– Documento 3K/64 relata basicamente que a predição de um enlace 

com transmissor localizado em ponto elevado está tendo resultados 
pessimistas, quando se utiliza o banco de dados do terreno para 
cálculo dos níveis de sinal. São feitas propostas de correção para 
situações específicas.
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Destaques do WP 3K – Propagação Ponto-Área (Cont.)

– O Documento 3K/85 relata uma melhoria no modelo de 
predição da ITU-R P.1546-3, com a introdução de correção de 
altura da antena do elemento móvel. O modelo foi testado na 
Coréia do Norte

– Destaca-se ainda o documento 3K/61, o qual propõe uma 
modificação no modelo de dutos, contido na ITU-R P.1812. O 
estudo mostra medições realizadas no Mar do Norte que 
demonstraram uma boa aderência com a ITU-R P.1546-3, 
havendo, portanto, uma tendência no entendimento de que ela 
estaria mais alinhada para predição na situação relatada.

• O grupo sugere que os documentos citados sejam 
estudados em detalhes na próxima reunião do WP 3K. 
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Dr. Barcley, é atual Chairman do WP 3L, substituindo 
o Dr. Wang dos Estados Unidos, que se aposentou.

• O ITU-T SG5 apresentou a RESOLUTION ITU-R 60 
“Reduction of energy consumption for 
environmental protection and mitigating climate 
change by use of ICT/radiocommunication 
technologies and systems” como documento de 
entrada no WP 3L.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Os Estados Unidos apresentou documento sobre a 
demora na publicação dos handbooks em papel, o 
que atrasa as aplicações das inovações incorporadas 
pela UIT. 

• Sugere-se, que o material seja disponibilizado em 
meio eletrônico com as implementações mais 
recentes.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• A Recomendação ITU-R P. 533 - Predição de 
desempenho de circuitos HF - foi implementada em 
software pela Administração dos Estados Unidos e 
agora está disponível uma versão complementar 
com novas facilidades.

• USA solicita ajuda

para testes e envio

de sugestões

e críticas.

15

Software Software 

ITUITU--R P. 533R P. 533

ComplementosComplementos

Obs. Material disponibilizado na Internet.



Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Aproveitando sistemas digitais já operando em LF e 
MF a Rússia fez estudos das variações dos sinais 
transmitidos, dia a dia e não somente da variação 
mensal, como é largamente utilizado nos métodos 
clássicos de predição, propondo alteração da 
Recomendação ITU-R P.1321 - Propagation factors 
affecting systems using digital modulation 
techniques at LF and MF.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• O Japão apresentou medições de ruído artificial, 
realizadas utilizando os métodos da o da ITU-R 
SM.1753-1. As categorias definidas são as da UIT -
Residential, Urban, City, Industrial Area, e Road. Os 
resultados dos valores encontrados para White 

Gaussian Noise (WGN) foram menores em relação 
aos indicados na ITU-R P. 372-10, entretanto, não é
um diferença significativa. A proposta é disponibilizar 
os dados adquiridos para o banco de dados da UIT.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• O Irã apresentou contribuição explicando que a ITU-
R P. 368, expõe que a condutividade do solo é o 
parâmetro mais importante para calcular o valor de 
campo dos sinais irradiados em MF. 

• Informa ainda que a ITU-R P. 832 contém mapas com 
a condutividade do solo para os cálculos de predição, 
entretanto estes mapas não são precisos. 

• Então é proposto um novo método para inserir 
valores de condutividade, de acordo com a altura do 
de terreno. O método foi testado pelo Irã no próprio 
país. 
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Sugestão de contribuição do Irã.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Document 3L/14-E - 13 June 2012 - Brazil (Federative 
Republic of) - MEASUREMENTS OF EFFECTIVE GROUND 
CONDUCTIVITY IN BRAZIL

• Este é um Information Document do Brasil que apresenta 
resultados de levantamento de condutividade do solo 
obtidos a partir de medidas de intensidade de campo, 
realizadas em São Paulo. 

• As frequências de estudo foram 1.200 kHz e 780 kHz. 
Estes são valores iniciais e com a evolução dos testes que 
terão continuidade em frequências abaixo de 30 MHz, 
pretende-se levantar mais dados para compor, 
futuramente, o atlas de condutividade disponível na ITU-
R P. 832-3.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• O documento 3L/18-E - 13 June 2012 - United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland - DRAFT HANDBOOK 
GROUND WAVE PROPAGATION trata da continuação da 
revisão do handbook de propagação por onda de solo, 
citando as contribuições recebidas. 

• O texto preliminar completo também está incluído na revisão 
proposta, que deverá ser concluída em dois meses.

• Foi apresentada uma contribuição, por meio do Grupo de 
Correspondência para alteração de 11 figuras.
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Document 3L/24-E - 5 June 2012 - Working Party 1A -
LIAISON STATEMENT TO WORKING PARTY 3L (COPY TO 
WORKING PARTY 1C) - QUESTION ITU-R 230-2/3 BROUGHT TO 
THE ATTENTION OF STUDY GROUP 1

• O Grupo 1A destaca suas preocupações relativas à Questão 
ITU-R 230-2/3, Prediction methods and models applicable to 
power line telecommunication systems, que são as seguintes:

• Uso de frequências para PLT até 200 MHz;

• Quais são os mecanismos de irradiação de radiofrequências 
provenientes do PLT e como eles podem ser modelados?
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Destaques do WP 3L – Propagação Ionosférica (Cont.)

• Quais são as características mais importantes da 
topologia do PLT para estimar as referidas emissões?

• Qual é o modo prático de realizar medições em curtas 
distâncias, incluindo a zona de campos próximos.

• O WP 1A informa ao WP 3L que deverá ser 
considerado que o PLT utilize frequências até 470 MHz 
e, portanto, o WP 1A decide estudar os itens indicados 
anteriormente, solicitando ao WP 3L cooperar nos 
trabalhos da Questão ITU-R 230-2/3, de modo a evitar 
duplicações de esforços.

23



Destaques do WP 3M – Propagação Ponto-a-Ponto e Terra-Espaço 

• No GT 3M, os principais temas tratados foram: os modelos 
de atenuação por chuva propostos pela administração 
chinesa que apresentou uma nova formulação para o 
cálculo do percurso equivalente de chuva, em contraponto 
a propostas trazidas pela Coreia e pelos Estados Unidos e o 
Manual de Interferência que foi concluído e entregue para 
publicação. 

• Outro assunto que mereceu destaque foi a revisão das 
recomendações que possuem produtos digitais (mapas ou 
programas de computadores) para suporte aos cálculos 
adotados e formulações de modelos propostos; foi 
elaborada uma relação das recomendações que devem ser 
revisadas para contemplar menções esclarecedoras sobre 
os produtos digitais utilizados.
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Comentários

• Solicita-se a ANATEL que a professora Marlene 
Pontes – Chairman do WP 3J possa submeter 
as contribuições do Brasil diretamente na 
secretaria da UIT, após a circulação e 
aprovação dos documentos no âmbito da 
ANATEL.
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Comentários

• Destaca-se que, devido à grande quantidade de assuntos 
e subgrupos, alguns temas não puderam ser diretamente 
acompanhados, sendo relatados seus resultados 
apresentados nas reuniões plenárias. 

• Devido à dificuldade de obtenção de financiamento para 
a participação em fóruns nacionais e internacionais, o 
número de delegados tem diminuído, o que tem tornado 
mais difícil manter a liderança conquistada pelo Brasil  na 
UIT.

• Dessa forma, sugere-se para as próximas reuniões seja 
incrementado o número de delegados.
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Conclusão

• As informações disponibilizadas nesta 
apresentação e o respectivo relatório da 
delegação disponibilizam para a ANATEL um 
resumo com informações técnicas e 
administrativas sobre as atividades do Grupo 
de Estudos 3 – Propagação da UIT, realizadas 
no período de 17 a 28 de outubro de 2011.
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