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Resumo 
 

Esta comunicação apresenta um Estudo de Caso real, de uma situação de interferência prejudicial, 
que afectou as comunicações do Serviço Móvel Aeronáutico, entre a torre de controlo do Aeroporto 
de Lisboa e as aeronaves em aproximação à pista de aterragem, ocorrida em Dezembro de 2004, e 
que teve como origem um fenómeno de Distorção Não Linear, evidenciando o forte impacto 
negativo e os contornos que uma interferência deste tipo pode assumir. 
 
 

I - Introdução 
 
 
Actualmente, os sistemas de comunicações modernos desempenham um papel crucial na vida 
dos cidadãos, das empresas, das organizações, dos países. Ao longo dos últimos anos tem-se 
assistido a um rápido crescimento e a uma forte disseminação de diversos tipos sistemas de 
comunicações, que visam dar resposta às necessidades e às novas exigências de um cada vez 
maior número de utilizadores, quer em termos de largura de banda, quer ao nível da mobilidade.  
 
Na perspectiva da mobilidade, as tecnologias rádio, devido às suas características e ao meio de 
transmissão que utilizam – o ar, apresentam-se como a opção natural e a mais adequada para 
suportar redes e serviços móveis e sem fios, estando por isso, hoje em dia, tão generalizadas. 
 
Convém, no entanto, ter em consideração que o espectro radioeléctrico é um recurso natural 
escasso, que exige uma gestão criteriosa e eficiente, com o claro objectivo de lhe conferir uma 
utilização racional, equitativa, e livre de interferências. 
 
Cientes destas restrições, os fabricantes de equipamentos têm vindo a desenvolver, ao nível do 
projecto de sistemas de RF, um esforço considerável relativamente ao cumprimento de 
rigorosos requisitos em termos de eficiência espectral, objectivando, dessa forma, a optimização 
da utilização das faixas de frequências disponíveis. 
 
Apesar disso, os operadores de telecomunicações que utilizam infra-estruturas e tecnologias 
rádio nas suas redes para difusão e/ou disponibilização de serviços aos clientes finais, bem 
como, os demais utilizadores do espectro (amadores, diversas entidades com redes e estações do 
serviço móvel terrestre, marítimo ou aeronáutico, do serviço fixo, etc.) detentores de uma 
licença radioeléctrica, reportam, com alguma frequência, interferências a que atribuem origens 
externas às suas instalações. 
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No entanto, num elevado número de situações, a interferência não resulta de uma emissão 
ilegal, mas sim de fenómenos não lineares que podem ocorrer nos sistemas de RF, 
nomeadamente, nos receptores, transmissores, ou até mesmo em componentes passivos das 
instalações radioeléctricas. 
 

II – Caracterização do Estudo de Caso 
 
O Aeroporto de Lisboa reporta, ao Centro de Monitorização e Controlo do Espectro do Sul da 
ANACOM, uma interferência prejudicial1 na frequência da Torre de Controlo: 118.1 MHz. As 
comunicações estão fortemente interferidas, aparentemente, por uma emissão de radiodifusão 
sonora. As aeronaves em aproximação à pista de aterragem, ao sobrevoarem a zona de 
Monsanto, são particularmente afectadas. Em face da situação, é impossível usar esta 
frequência, e por razões de segurança, as comunicações estão a ser asseguradas na frequência 
alternativa. 
 

III – Análise do Problema 
 

A identificação das fontes de interferência pode não ser uma tarefa fácil. Intuitivamente, tem-se 
a percepção que, com o espectro radioeléctrico cada vez mais congestionado, o número de sinais 
potencialmente causadores de interferência cresce a um ritmo inexorável. Podemos mesmo 
asseverar, sem qualquer risco de exagero, que em áreas geográficas relativamente pequenas, 
existem milhares de fontes de radiação de RF a operar em simultâneo.  
 
Perante tão vasta multiplicidade de fontes, é de todo conveniente, caracterizar, o melhor 
possível, o sinal interferente. Nomeadamente, largura de banda ocupada, duração (permanente, 
itermitente ou aleatório), período de ocorrência, intensidade do sinal, informação extraída da 
desmodulação, etc. 
 
Contudo, neste estudo de caso, até se sabe bastante sobre o sinal interferente. Tanto mais que, 
ele é permanente, o que garante uma maior flexibilidade na sua localização. E, da 
desmodulação, conclui-se que na interferência está perante, pelo menos, uma estação de 
radiodifusão sonora, identificando-se, através de análise auditiva, a “Rádio A”, que emite na 
zona, na frequência 104.3 MHz. 
 
Ora, não se tratando de nenhuma emissão ilegal e intencional a operar em 118.1 MHz, nem 
estando a frequência atribuída a nenhum outro serviço licenciado, estamos portantanto perante 
um fenómeno de distorção não linear, com origem num sistema não linear. 
 

III.A – Distorção Não Linear 
 
O objectivo de um sistema de telecomunicações via rádio é transmitir informação de um ponto 
para outro através de ondas electromagnéticas que se propagam através do ar. No entanto, as 
não linearidades presentes num sistema não linear condicionam e/ou perturbam a transmissão 
do sinal útil, dado que, alteram as características do sinal de entrada, originando o que se 
designa por Distorção Não Linear. [2] 
 
Estas perturbações dificultam a correcta descodificação da informação por parte do receptor 
devido ao aparecimento de novas componentes, ou devido à modificação das características do 
sinal original. A distorção não linear poderá ter várias implicações ao nível do ganho e da 

                                                 
1 Interferência prejudicial: qualquer interferência que comprometa o funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou qualquer outro serviço de segurança ou que de outra forma prejudique seriamente, 
obstrua ou interrompa repetidamente um serviço de radiocomunicações que opere de acordo com o direito 
comunitário ou nacional aplicável. [1] 
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formatação dos sinais. Além disso, poderá ainda dar origem ao aparecimento de radiações não 
essenciais, por exemplo, harmónicos ou outras componentes espectrais que não transportam 
qualquer informação útil.  
 
Algumas das consequências da distorção não linear mais visíveis são: o aumento da taxa de 
erros, atrasos, diminuição dos ritmos de transmissão, redução da eficiência espectral e de 
potência, interferências, etc.  
 

III.B – Sistemas Não Lineares 
 

Um sistema linear caracteriza-se por alterar linearmente o módulo e fase de cada componente 
sinusoidal do sinal de entrada. Todos os sistemas lineares obedecem ao princípio da 
proporcionalidade e sobreposição. Além disso, um sistema linear responde a uma componente 
espectral com a mesma componente espectral, não havendo lugar à criação de outras 
componentes espectrais. 
 
Um sistema não linear, por seu turno, pode ser definido como um sistema que não é linear, ou 
seja, que não obedece aos princípios anteriormente mencionados. Assim, do ponto de vista 
espectral, podem existir componentes à entrada que foram totalmente suprimidas pelo sistema, 
ou componentes à saída que não existiam inicialmente no sinal de entrada. 
 
A resposta de 2.ª ordem de um sistema não linear dá origem a componentes a DC que se 
traduzem na alteração do ponto de polarização do dispositivo não linear. 
Além disso, são produzidas componentes às segundas harmónicas dos tons de excitação, 
designadas distorção harmónica de 2.ª ordem, e ainda componentes às frequências soma e 
diferença, correspondentes à distorção de intermodulação de 2.ª ordem. 
 
Para sinais de banda estreita as componentes de distorção não linear resultantes – as segundas 
harmónicas das frequências de entrada e as componentes soma e diferença – designam-se por 
componentes fora-da-banda (‘out-of-band’), ou seja, estão suficientemente afastados da banda 
de interesse onde se encontram as fundamentais, o que possibilita a remoção destas 
componentes indesejadas por intermédio de um processo de filtragem. 
 
A parte do sinal de saída de um sistema não linear correspondente à resposta de 3.ª ordem 
contém componentes espectrais centradas nas terceiras harmónicas das fundamentais dos tons 
de entrada (distorção harmónica de 3.ª ordem) e componentes que se sobrepõem às próprias 
fundamentais e que conduzem uma compressão ou expansão de ganho. Para além destas, 
resultam ainda componentes devido aos batimentos das componentes de 2.ª ordem com as 
fundamentais, designadas por intermodulação de 3.ª ordem, que exibem conteúdo espectral às 
frequências: 2ω1 ± ω2 e a 2ω2 ± ω1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Resposta de um sistema não linear de 3.ª ordem. 
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Como se verifica, das componentes de intermodulação geradas, as mais problemáticas são as 
que caem dentro da banda passante do sistema considerado, porque não se conseguem remover 
através de filtragem. Estas encontram-se centradas às frequências: 2ω1 − ω2 e a 2ω2 − ω1. 
Tendo em conta o que foi referido anteriormente, este tipo de distorção deverá ser alvo de 
especial atenção. 
 
 

III.C – Produto de Intermodulação Interferente 
 

Para já conhecemos uma das emissões presentes no produto interferente – a “Rádio A” (104.3 
MHz), identificada por análise auditiva. Falta-nos identificar outra ou outras emissões. Como 
estamos perante modulações analógicas, teremos alguma facilidade em chegar às restantes 
através da desmodulação do sinal. 
 
Para tal, vamos suprimir a modulação da “Rádio A”, deixando-a apenas em portadora. Embora 
menos perceptível, consegue-se identificar auditivamente a “Rádio B”, que emite na frequência 
90.4 MHz. Ambas as estações estão instaladas na mesma torre, em sistemas radiantes colineares 
e adjacentes.  
 
Admitindo então um produto de intermodulação ‘in-band’ de 3.ª ordem:  
 

2 × 104.3 – 90.4 = 118.2 MHz! 
 
Embora a frequência encontrada apareça ligeiramente ao lado, constatou-se em medições 
efectuadas no terreno que a largura de banda ocupada pela interferência era de cerca de 300 
kHz, sobrepondo-se ao canal afectado (118.1 MHz), e através de cortes alternados na emissão 
de cada uma das rádios, a interferência deixava de se manifestar, confirmando-se ser este o 
produto responsável pelo problema reportado pelo Aeroporto de Lisboa. 

 
III.D – Possíveis Fontes de Intermodulação 

 
Num ambiente rádio existem 3 pontos principais onde a intermodulação pode ocorrer: 
 

− Andares finais dos transmissores devido a não linearidades dos circuitos de 
amplificação de potência; 

− Andares de entrada dos receptores devido a não linearidades presentes nos misturadores 
e circuitos de RF; 

− Materiais não lineares e contactos metálicos não lineares, tais como, contactos 
deficientes e/ou corroídos nos cabos coaxiais, guias de onda, conectores, acopladores, 
redes de vedações, estruturas metálicas, torres e mastros. 

 
Enquanto que a interferência devido a intermodulação gerada por transmissores e receptores 
pode ser minimizada através de sistemas de isolamento e filtragem adequados, a interferência de 
intermodulação devido a não linearidades presentes em contactos ou materiais metálicos já não 
pode ser suprimida ou mitigada pelas mesmas técnicas.  
 
Os produtos de intermodulação gerados em dispositivos passivos podem por isso surgir, sempre 
que, componentes metálicos se encontrem em contacto e na presença de um campo 
electromagnético. Isto porque, os óxidos nas superfícies metálicas, que se encontram entre os 
componentes em contacto, podem comportar-se como uma junção semicondutora, de tal forma 
que, o potencial “aos terminais” dessa junção, induzido pelo campo eléctrico incidente, 
produzirá correntes na junção que irão radiar produtos de intermodulação interferentes. 
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III.E – Mitigação Temporária 
 

Na prática, a tarefa de localizar possíveis fontes de PIM pode vir a revelar-se morosa e 
complexa. Ora, num cenário real de interferência prejudicial, como o que aqui descreveremos, 
que envolve comunicações, altamente sensíveis, do Serviço Móvel Aeronáutico – entre a torre 
de controlo do aeroporto de Lisboa e as aeronaves em aproximação à pista de aterragem – 
estamos perante uma situação que não se compadece com o lapso de tempo, eventualmente, 
longo que poderá estar associado à localização da fonte de PIM. E, nestas circunstâncias, mais 
importante do que encontrar a não linearidade em si, é determinar quais são as emissões que 
estão envolvidas no produto de intermodulação interferente, e actuar imediatamente sobre elas.  
 
O que, numa situação de perigo extremo, passará por desligá-las completamente, “matando” 
pura e simplesmente aquele produto. 
 
Atendendo a que a localização da fonte do problema pode não ser imediata, isso não significa 
que não sejam tomadas medidas urgentes para controlar a interferência. É por isso necessário 
avaliar se há possibilidade de manter o nível do sinal interferente abaixo de um dado limiar, que 
não coloque em causa o serviço afectado. Não havendo esse risco, então, nessas circunstâncias, 
devem ser adoptadas medidas tendentes a atenuar a potência do produto interferente. Uma das 
formas de o conseguir é reduzindo as potências de emissão das fundamentais presentes na 
intermodulação. Se pelo contrário, ainda que se reduza a potência do sinal interferente, há o 
risco evidente do serviço permanecer afectado, então a única solução será mesmo desligar as 
emissões em questão. Neste caso em concreto, a redução dos níveis de potência das 
fundamentais envolvidas no produto revelou-se eficaz, pelo que, foi a medida adoptada. 

 
III.F – Localização das Fontes 

 
A localização das fontes de interferência, baseia-se essencialmente em técnicas de 
radiogoniometria. Por exemplo, recorrendo a um receptor ou analisador de espectro e a uma 
antena altamente directiva, tipicamente, do tipo Yagi, log-periódica, ou de quadro. 
 
Depois basta fixar a nossa atenção no pico correspondente à frequência interferente, dado pelo 
analisador, e rodar em torno de nós próprios até encontrar a direcção onde o pico atinge a 
intensidade máxima. A fonte interferente estará certamente nesse enfiamento. Por vezes, 
consegue-se melhorar o nível de recepção do sinal a procurar, ajustando a polarização da antena.  
 
Em seguida podemos cruzar outras directividades, com o objectivo de delimitar a zona de 
origem da emissão procurada, usando outros locais de análise, e procedendo como 
anteriormente. Se formos fazendo isto, por aproximações sucessivas, deveremos em breve 
chegar à fonte do problema. 
 
Convém, adicionalmente, verificar-se se o receptor, no caso, o analisador de espectro, não se 
encontra saturado. Uma boa prática a observar consiste em desligar os pré-amplificadores do 
equipamento de medida, e interligar um atenuador variável entre o cabo da antena e a entrada de 
sinal do analisador. Ao forçar-se uma dada atenuação, o sinal interferente terá que decrescer na 
mesma proporção. Se tal não acontecer, há fortes indícios do analisador estar saturado, não se 
podendo concluir, o que quer que seja, dos resultados por ele apresentados. 
 
Na prática constatou-se que o máximo do sinal interferente provinha da torre onde se 
encontravam instalados ambos os sistemas radiantes, com maior incidência para o da Rádio B, 
localizado na parte inferior. 
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III.G – Intermodulação Passiva 
 

De uma forma geral, a intermodulação passiva (PIM) resulta essencialmente de não linearidades 
associadas a: 
 

1. Contactos; 
2. Materiais. 

 
Fenómenos de Contacto 
 
Os fenómenos de contacto ocorrem frequentemente em conectores, uniões e transições de guias 
de onda e parafusos de sintonia, rebites, fracturas nos materiais, etc. Os mecanismos mais 
comuns envolvidos são: Efeitos mecânicos, resultantes de pontos de contacto em superfícies 
unidas entre si; Efeitos eléctricos, resultantes de pontos de contacto eléctrico (‘A-spots’); e 
Efeitos térmicos, resultantes de pontos de contacto eléctrico e as elevadas correntes eléctricas 
nessas zonas, por exemplo, em cabos coaxiais e guias de onda. 
 
Um contacto eléctrico é uma junção entre dois condutores que estão aptos a transportar uma 
corrente eléctrica. Uma vez que, as superfícies de um condutor nunca são exactamente lisas nem 
suaves à escala microscópica, a área do contacto eléctrico é constituída por uma ou mais 
pequenas áreas, chamados ‘A-Spots’. O tamanho e o número de ‘A-Spots’ dependem, não só da 
geometria da superfície, como também da rigidez metálica e da força aplicada ao contacto.  
 
As propriedades das superfícies em contacto têm um forte efeito no comportamento de um 
contacto eléctrico. As superfícies podem ser revestidas com um material electricamente bom 
condutor como a Prata ou o Ouro, mas podem também estar oxidadas ou contaminadas. A 
contaminação pode ser condutora ou isoladora e conter, por exemplo, hidrocarbonetos, poeiras, 
vestígios de resina deixados pela soldadura, ou partículas resultantes do processo de 
maquinação/fabrico do contacto.  
 
Uma vez que, a corrente tem que fluir, por vezes, através de um ‘A-Spot’ de reduzidas 
dimensões, surgirá uma resistência adicional, comparativamente com a que se verifica no caso 
de uma junção ideal. Esta resistência é chamada Resistência de Constrição.  
 
A quantidade, a geometria e a área dos ‘A-Spots’ podem ser estocásticos e dependem dos 
parâmetros dos materiais que constituem os condutores, da topografia das superfícies de junção 
e da força aplicada à junção. 
 
A resistência de constrição é não linear e é dada como uma possível explicação para o fenómeno 
de PIM. A não linearidade aqui referida advém do aquecimento provocado pela corrente que 
atravessa o contacto, causando variações da resistividade. 
 
A superfície de muitos dos materiais encontra-se coberta por uma fina camada de óxido ou 
outro componente químico. Por exemplo, uma fina camada com 10 a 100 Å de óxido de 
Alumínio (Al2O3) cresce espontaneamente numa superfície de Alumínio. Esta película isolante 
gera uma barreira de potencial entre as superfícies metálicas. Quando os electrões têm energia 
suficiente para saltar para além dessa barreira de potencial, estamos perante um fenómeno 
designado Emissão termiónica ou Efeito Schottky. Se os electrões tiverem menos energia do 
que no caso anterior, penetram na barreira de potencial com alguma probabilidade, abrindo 
como que um túnel na barreira, o chamado efeito de túnel. Este efeito é apenas mensurável para 
camadas mais finas que 100 Å. O efeito de túnel é apontado como uma das causas de PIM.  
 
Quando a camada de óxido num metal é suficientemente porosa, o processo de oxidação não 
pára quando é atingida uma determinada espessura. De tal maneira que, o metal continua a 
corroer se a humidade for suficientemente elevada. 
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As junções feitas de ferro ou aço têm sido identificadas como fontes significativas de geração de 
PIM em estruturas metálicas nas imediações de antenas transmissoras. Este efeito é designado 
por Rusty-Bolt (“Parafuso Enferrujado”) e sugere que são os contactos corroídos que o 
provocam.  
 
A explicação para a não linearidade de uma junção “Rusty Bolt” não é porém consensual, 
havendo quem defenda que, de acordo com a teoria quântica, a probabilidade de se estabelecer 
um túnel de electrões através de uma barreira é inversamente proporcional à exponencial da 
espessura da camada isoladora. Logo, uma camada isoladora de espessura superior a 100 Å é 
impenetrável para os electrões. Não querendo isto dizer que o túnel de electrões não possa 
existir noutras situações. Conforme já foi referido, numa superfície de Alumínio oxidada, em 
que a película de óxido seja da ordem dos 20 Å, o Efeito de Túnel pode ser o responsável pela 
característica não linear de corrente-tensão da junção. [11] 
 
No entanto, as estruturas de aço dão origem a óxidos diversos quando expostas à atmosfera, e as 
espessuras desses óxidos são significativamente superiores a 100 Å, pelo que, foi sugerido que o 
principal fenómeno responsável pela característica i-v não linear nas junções corroídas seria o 
óxido semicondutor presente nos contactos metálicos, manifestando por isso a junção um efeito 
rectificador, em virtude da condutividade dos óxidos dos metais de transição poder ser muito 
elevada. [11]  
 
Outros resultados experimentais apontam para a diminuição da área de contacto e/ou perda de 
contacto para o aparecimento das não linearidades, ao invés da oxidação das superfícies de 
junção. [12] De tal forma que, componentes em torres e mastros de suporte de antenas que 
perderam a sua área de contacto, ou que apresentam uma superfície de contacto muito reduzida, 
podem originar os produtos de intermodulação com níveis significativos.  
 
 
Materiais 
 
Os materiais ferromagnéticos apresentam elevada permeabilidade que varia não linearmente 
com o campo magnético, saturando e exibindo histerese. 
 
Alguns trabalhos de investigação, focalizados nos efeitos ferromagnéticos não lineares, 
advertem para a não utilização de conectores revestidos a Níquel, em sistemas que transportem 
elevadas correntes de rádio frequência, uma vez que, são susceptíveis de gerar interferências por 
intermodulação. Foram também identificadas estruturas em aço para suporte de antenas como 
fonte de problemas, embora neste caso, a não linearidade ferromagnética do material seja um 
efeito secundário, uma vez que o principal é o efeito de junção não linear. [11] 
 
As propriedades magnéticas de cada material dependem da sua composição química, impurezas, 
processo de fabrico, e tratamento térmico (ciclo térmico).  
 
Grande parte dos materiais dieléctricos apresenta uma permitividade constante. Caso contrário, 
o material diz-se não linear. 
 
Se a tensão aos terminais de um material dieléctrico se tornar demasiado elevada, isto é, se o 
campo electrostático se tornar muito intenso, o material passará subitamente a conduzir 
corrente. Este fenómeno designa-se por disrupção dieléctrica e é apontado como possível causa 
de geração de PIM. [5] 
 
Certos tipos de materiais dieléctricos tornam-se espontaneamente polarizados, mesmo na 
ausência de campos externos, dando origem a um comportamento não linear, ao qual estão 
associados também a saturação e histerese, da polarização versus campo eléctrico aplicado, 
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semelhante ao descrito para histerese da densidade de fluxo magnético versus campo magnético 
nos materiais ferromagnéticos. Os materiais que apresentam um comportamento deste tipo são 
chamados ferroeléctricos, por analogia com efeitos magnéticos algo semelhantes nos materiais 
ferromagnéticos, podendo mesmo estabelecer-se o paralelismo entre a permeabilidade 
(magnética) e a permitividade (dieléctrica ou ferroeléctrica). Em virtude dos diferentes 
fenómenos não lineares (permitividade não linear, saturação, histerese, e disrupção dieléctrica) 
atribuídos aos dieléctricos, alguns destes materiais têm sido referidos como fonte de PIM. [5][6] 
 
À disrupção dieléctrica poderão ainda estar associadas a disrupção térmica, decorrente do Efeito 
de Joule, e a disrupção por avalanche, sendo todos estes mecanismos passíveis de contribuir 
para a geração de PIM. [5] 
 
A abrasão ou a contaminação na superfície de um condutor pode também causar distorção por 
PIM, se a densidade de corrente for suficientemente elevada. 
 
As substâncias usadas nos revestimentos de superfícies e contactos metálicos de dispositivos de 
RF têm um forte impacto na geração e nos níveis dos produtos de intermodulação passiva. 
 
Relativamente a este aspecto, constata-se que os dispositivos revestidos a Ouro e a Prata têm 
demonstrado boas propriedades e um desempenho notável relativamente à PIM, produzindo 
níveis muito baixos. 
 
Para além dos mecanismos básicos apontados anteriormente para a geração de PIM, existem 
outros factores internos ou externos, como a acção do vento, a humidade, a temperatura, etc., 
que podem ter um impacto mais ou menos significativo nos níveis de PIM produzidos. Todavia, 
mais importante que todos esses mecanismos e factores, de per si, é a sua variabilidade 
temporal. Uma característica típica das fontes de PIM é apresentarem variação relativamente ao 
tempo.  
 
Por exemplo, os contactos metálicos pobres são passíveis de apresentar um comportamento 
instável ao longo do tempo e, em virtude disso, podem dar origem a produtos de PIM com 
níveis variáveis. Estas alterações, que são função do tempo, podem manifestar-se em pequena 
ou em larga escala, e podem inclusive produzir variações aleatórias num espaço de segundos. 
 
Alguns dos principais fenómenos e factores com maior expressividade em termos de variação 
temporal são: a distribuição e variação da densidade de corrente de RF; acabamentos 
(imperfeições) e deterioração das superfícies: fendas, fracturas, estrias, rebarbas, etc.; pressão 
de contacto e fadiga interna em várias superfícies; deformação plástica dos materiais: fadiga e 
consequente relaxação; variações e gradientes de temperatura; humidade e condensação; abalos, 
cargas mecânicas, e vibrações; corrosão e oxidação, bem como a contaminação de componentes 
com partículas electricamente condutoras. 
 
Em geral, o resultado global da PIM resulta do efeito cumulativo de um conjunto de diferentes 
causas ou factores, cada um dos quais, com um grau de afectação ou ponderação distinto. As 
sinergias criadas por alguns desses factores, actuando em simultâneo, podem provocar um 
aumento muito significativo do nível de PIM.  

 
III.H – Fonte de Origem da Interferência em 118.1 MHz e 

Resolução do Problema 
 

Em diversos testes efectuados, nomeadamente, alimentando só a metade superior dos elementos 
radiantes da Rádio A, e uma vez que, estavam mais afastados dos da Rádio B, diminuía 
significativamente o nível da interferência. Procedendo de forma complementar, i.e., 
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alimentando a parte inferior, a interferência piorava. Assim, ia ficando cada vez mais sustentada 
a tese de que estaria no sistema radiante inferior a origem do problema. 
 
E de facto isso veio a confirmar-se, através da substituição completa dos sistemas radiantes e da 
multiplexagem, na mesma antena, da Rádio B juntamente com a Rádio A e todas as outras que 
já lá se encontravam.  
 
Com os elementos radiantes desmontados verificou-se que terão sido fenómenos de 
intermodulação passiva que estiveram na origem da interferência, atendendo ao estado de 
degradação evidenciado pelas antenas, conforme comprova a imagem seguinte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Sistema Radiante que originou o problema de interferências. 

 
 

IV. Conclusões 
 

Ficou aqui bem patente que, um problema de distorção não linear, em particular de 
intermodulação passiva, pode dar origem a interferências prejudiciais, com contornos tais, que 
colocaram em causa a integridade e segurança de um serviço de radiocomunicações 
extremamente crítico, como é o Serviço Móvel Aeronáutico. 
 
Como tal, deverá haver, da parte de todos os utilizadores do espectro, uma maior 
consciencialização e sensibilidade para questões como esta aqui apresentada, apostando na 
manutenção constante das suas instalações e equipamentos, bem como, na adopção de boas 
práticas de engenharia para minimizar o impacto negativo que um problema de intermodulação 
passiva pode assumir. 
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