LABRE ENVIA PROPOSTAS SOBRE NOVO PLANO DE BANDAS
PARA IARU REGIÃO 2
Sugestões serão estudadas e votadas em setembro no México
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A LABRE, Liga dos Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, por intermédio do Grupo adhoc de Defesa Espectral (GDE), enviou no final de março de 2013 uma proposta abrangente de
revisão do Plano de Bandas da União Internacional de Radioamadores (IARU – International
Amateur Radio Union) Região 2, compreendendo todo o continente americano.
A IARU convocou em 2012 todas as associações nacionais da região a enviarem sugestões
de revisão. A LABRE prontamente formou um grupo de trabalho. O GDE contribuiu na
coordenação, divulgação e disponibilização de formulários on-line para que toda comunidade
enviasse suas contribuições.
A proposta brasileira visou:
-

Proteger os segmentos e freqüências de DX;
Ampliar segmento de beacons convencionais e garantir segmentos harmonizados para
beacons digitais de faixa estreita (estilo WSPR);
Harmonizar o máximo possível de segmentos com a Região 1 (Europa e África);
Estabelecer segmentos para Internet Voice Gateways em VHF e parte do UHF;
Reconhecer operações por Near Space Stations (balões estratosféricos);
Aumentar o capítulo introdutório com explicações sobre o Plano de Bandas;
Simplificar terminologias expostas nas tabela principais;
Incluir as novas faixas conquistadas nas recentes Conferências Mundiais de Rádio válidas
para Região 2 em acordo com a União Internacional de Telecomunicações;
Incluir no Plano de Bandas todas as faixas acima dos 30 MHz;
Defender os princípios do serviço sem finalidades pecuniárias e com livre experimentação.

No total 20 Radioamadores estiveram envolvidos com o projeto materializado em 25 páginas.
Os detalhes do Plano de Bandas proposto, bem como os atuais (Regiões 1, 2 e 3) em vigor podem
ser acessados em:

http://www.radioamadores.org/projetos/iaru-bands/iaru-bands.htm
O próximo passo da IARU Região 2 será organizar as propostas recebidas das associações
nacionais e envia-las para os representantes de cada país, assim estudos e posicionamentos prévios
poderão ser tomados até a realização da Assembleia Geral marcada para setembro de 2013 na
cidade de Cancun, México, quando um novo Plano de Bandas será aprovado.
O Plano de Bandas não tem força de lei, é uma referência para que todos os países do continente
americano sigam, bem como parâmetro para as Regiões 2 e 3 na busca pela harmonização mundial.
A tendência no Brasil é adotar o Plano de Bandas numa futura atualização na norma do Serviço de
Radioamador.
Maiores informações sobre a Assembleia de Cancun em: http://www.cancun2013.info/
-GDE/LABRE, 03 de abril de 2013.

