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Disponibilidade de Frequências (1/3) 

ESTIMATIVA DE TRÁFEGO  

2005 (report ITU-M.2072) vs 2011 (report ITU M.2243) 

(*) Observe-se, por exemplo, que o tráfego medido em 2010  

 foi cerca de 5 vezes maior que o valor estimado. 
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Disponibilidade de Frequências (2/3) 

Faixa de 

Frequências (MHz) 
Região 1 Região 2 Brasil Região 3 

450-470 20 MHz 20 MHz 14 MHz 20 MHz 

694-960  266 MHz (*) 236 MHz 208 MHz 170 + 92 MHz (10 países) 

1 710-2 025 315 MHz 315 MHz 225 MHz 315 MHz 

2 110-2 200 90 MHz 90 MHz 55 MHz 90 MHz 

2 300-2 400 100 MHz 100 MHz ----- 100 MHz 

2 500-2 690 190 MHz 190 MHz 190 MHz 190 MHz 

3 400-3 600 200 MHz (81 países) ----- 200 MHz 200 MHz (9 a10 países) 

TOTAL  981 a 1.181 MHz 951 MHz 892 MHz 885 a 1.177 MHz 

ESPECTRO, ANTES DA WRC-15, ATRIBUÍDO AO IMT NO RR DA UIT 

BRASIL: ESPECTRO DESTINADO AO SMP 

(*) Atribuição ao IMT de 694-790 MHz depende de decisão na WRC-15. 
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WARC-1992 WRC-2000 WRC-2007 WARC-2015 

8 anos 7 anos 8 anos 

230 MHz 

519 MHz 

230 MHz 

519 MHz 

136 + 

292 (*) 

MHz 

230 MHz 

519 MHz 

? 

230 MHz 

136 + 

292 (*) 

 MHz 

Total: 

749 MHz 

Total: 

885 a 1.177 MHz 

ESPECTRO ATRIBUÍDO AOS SERVIÇOS MÓVEIS (IMT) NAS ÚLTIMAS 

CONFERÊNCIAS DA UIT  

(*) Quantidade de espectro  

 específico para alguns países. 

REPORT ITU-R M.2290-0 

DEZ 2013 

ESTIMATIVA DE ESPECTRO 

 TOTAL  

1.340 MHz (baixa densidade) 

1.960 MHz (alta densidade 

ADICIONAL  

163 a 455 MHz (baixa densidade) 

783 a 1.075 MHz (alta densidade) 

 

 

Disponibilidade de Frequências (3/3) 

Total: 

? a ? MHz 
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MULTIDESTINAÇÃO 

 Há duas situações distintas: 

o Destinações adicionais da faixa, antes exclusiva de um serviço (ex.: 850 

MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz, 2.100 MHz e 2,5 GHz); e 

o Destinações da faixa a vários serviços (ex.: 450, 700 e 3.500 MHz 

destinadas logo de início a SMP, STFC e SCM). 

 A destinação a vários serviços é equivalente à tendência mundial de dar ao 

outorgado a liberdade de escolher o serviço a ser prestado. Falta, 

entretanto, refletir essa mudança no processo de expedição da autorização, 

que deveria ser automática, bem como, nas taxas do FISTEL que deveriam 

refletir os custos menores de fiscalização das estações. 

MOBILIDADE 

 No Brasil, a mobilidade restrita (“nomadic”) consta da regulamentação de 

uso de cada faixa (ex.: 2,5 GHz e 3,5 GHz). A mobilidade é inerente às redes 

sem fio, logo, sempre que tecnicamente viável, deve ser permitida.  

Multidestinação e Mobilidade 
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• O compartilhamento de redes móveis é  bastante promissor. Atenua a 

escassez de espectro, reduz CAPEX e OPEX, bem como a poluição visual. Aos 

reguladores interessa sobremaneira a redução de preços ao consumidor, 

mantida a competição. 

•  No Brasil, a Anatel há muito tempo estabeleceu regra, já aplicada mais de 

uma vez, que permite o compartilhamento de rede e mesmo de 

radiofrequências, conforme consta, p. ex., da Resolução Anatel nº 454/2006: 

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de uso das faixas................ 

§ 1º  ................................................ 

§ 2º  Mediante anuência prévia da ANATEL, observado o interesse público e a ordem econômica, a 

mesma rede pode ser utilizada por duas ou mais prestadoras, para prestação dos serviços para os 

quais a faixa esteja destinada, desde que elas tenham os mesmos direitos ao uso desta rede, de 

forma isonômica e não discriminatória, e que as radiofrequências utilizadas sejam outorgadas a, 

pelo menos, uma das prestadoras. (grifo nosso) 

Compartilhamento (1/2) 
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FROM 

Shared RAN 

MSC 

GGSN 

MSC 

GGSN 

Site 

Operator B  

Core Network 

Operator A  

Core Network 

Node B RNC 

TO 

Site 

Operator A 

Co-Site 

MSC 

GGSN 

Node B RNC 

Operator B 

MSC 

GGSN 

Node B RNC 

CONCEITO DE 3G RAN SHARING 

Compartilhamento (2/2) 
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• O mercado secundário de radiofrequência (“Spectrum Trading”) é uma 

iniciativa bem sucedida em vários países, p.ex.: EUA e países da UE.  

• Inclui tanto a transferência (“venda”) quanto o arrendamento (“aluguel”) 

da radiofrequência.  

• No Brasil é vedada a transferência, conforme os dispositivos da LGT 

abaixo. 

Art.157. O espectro de radiofrequências é um recurso limitado, constituindo-se em bem  público, 

administrado pela Agência. 

Art.163. O uso de radiofrequência, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia 

outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação. 

Art.168. É intransferível a autorização de uso de radiofrequências sem a correspondente transferência 

da concessão, permissão ou autorização de prestação do serviço a elas vinculada.  

 (grifo nosso) 

  

Mercado Secundário (1/2) 
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• Entretanto, quanto ao arrendamento de radiofrequência, a LGT, ao 

contrário da transferência, não veda tal possibilidade. De fato, algumas 

disposições regulatórias que tratam ou tratavam de “exploração de meios” 

apontam para tal possibilidade, como pode-se ver nas transcrições abaixo. 

Art. 62.  Quando uma prestadora de serviço de telecomunicações contratar a utilização de recursos 

integrantes da rede de outra prestadora, para constituição de sua rede de serviço, fica 

caracterizada situação de exploração industrial.(Res. 73 /1998) 

Art. 27.  A exploração industrial de meios dos blocos de radiofrequências, estabelecidos neste 

Regulamento, poderá ser efetuada pelas prestadoras dos serviços de MMDS ou SCM, observada 

a destinação da faixa.(Res. 429 /2006 – revogada) (grifo nosso)   

•  Por fim, dirimindo de vez essa dúvida, a Anatel submeteu a Consulta 

Pública (CP 14/2014) revisão do Regulamento de Uso do Espectro de 

Radiofrequências (Res. 259/2001) que inclui explicitamente a possibilidade 

de arrendamento. 

Mercado Secundário (2/2) 
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CARRIER AGGREGATION (CA) 

• CA é uma característica do LTE-Advanced que possibilita criar portadora com 

largura de banda “virtual” superior a 20 MHz, limite atual do LTE, podendo 

chegar até 100 MHz. 

• A técnica CA pode combinar segmentos de espectro adjacentes ou não-

adjacentes, mesmo para radiofrequências em faixas distintas, o que resulta em 

duas vantagens principais: 

o aumentar a eficiência no uso do espectro que, normalmente, é bastante 

fragmentado, devido a dificuldades eventuais do Gestor do Espectro em 

encontrar porções maiores de banda adjacentes e na mesma faixa; e 

o oferecer velocidades maiores, mesmo usando pequenas larguras de banda 

que, agrupadas, equivalem a uma banda bem superior. 

Inovação Tecnológica (1/2) 
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• Tem havido interesse em possibilitar o uso por terceiros de faixas já ocupadas, 

sem provocar interferência prejudicial nas redes dos “incumbents”.  

• Há duas técnicas com tal objetivo: Ultra-Wideband (UWB) e Cognitive Radio 

(CR), mas ainda reconhecidas por poucos Reguladores (p.ex.: FCC e Ofcom).  

• UWB transmite em baixa potência, com banda elevada (> 500 MHz) e curto 

alcance. Seu uso prático tem sido retardado, em especial, devido à lentidão na 

regulamentação, ao alto custo inicial e ao desempenho abaixo do esperado.   

• CR monitora emissões e transmite nos intervalos em que as frequências não são 

utilizadas (“white spaces”). Devido ao processo estático de outorga de 

radiofrequência, pode haver áreas com abundância e outras com carência de 

espectro. Um exemplo prático de uso dessa técnica é a autorização do FCC 

para rádios não-licenciados na faixa de TV. 

Inovação Tecnológica (2/2) 
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Offload do Tráfego Móvel (1/3) 

• Estudos da UIT (ex.: report ITU M.2243) e de outras organizações comprovam 

que a enorme explosão do tráfego de dados no serviço móvel deverá continuar, 

pelo menos, até 2020, com um aumento anual da ordem de 50%. 

• A rede móvel, dependente de um meio escasso – espectro radioelétrico, não tem 

condições de atender tal demanda, acarretando congestionamento, em 

especial, nas Estações Rádio Base (Radio Access Network - RAN).  

• Ressalte-se, entretanto, que a rede fixa poderá até mesmo ser o fator principal 

de congestionamento, pois depende dela o escoamento tanto do tráfego móvel 

quanto do fixo. Por essa razão, há consenso mundial quanto à necessidade 

estratégica, para o desenvolvimento dos países, de redes de transporte e de 

acesso de alta capacidade (fibra ótica). 
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Offload do Tráfego Móvel (2/3) 

• As principais soluções para esse congestionamento são o desvio (offload) de 

parte do tráfego da RAN para redes de WiFi e de Femtocélulas. 

• Estima-se que mais de 50% do tráfego móvel global será “offloaded” para 

redes WiFi e de Femtocélulas. 

Tráfego Móvel 

Traffic to IMT 
      R A N 

Traffic to IMT 
      WiFi 

      Femtocélulas 
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Offload do Tráfego Móvel (3/3) 

• As Redes WiFi utilizam o espectro não-licenciado, chamado no Brasil de 

Radiação Restrita, disponível e regulamentado, desde 1998 (Res. 506/2008).  

• O Brasil oferece uma das maiores larguras de banda não-licenciada:  682 MHz 

nas faixas de 900 MHz (18,5 MHz), 2.400 MHz (83,5 MHz) e 5 GHz (580 MHz). .  

• As Femtocélulas também podem ser utilizadas, de vez que já foram 

regulamentadas recentemente pela Anatel (Res.  624/2013).  

• Ressalte-se que a Femtocélula é enquadrada como um equipamento de radiação 

restrita e utiliza, em caráter secundário, as frequências do SMP, SME e SCM. 

Art. 4º A Femtocélula é um equipamento de radiocomunicação de radiação restrita, conforme definido no 

Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, e opera em caráter 

secundário nas faixas de radiofrequência outorgadas à Prestadora do SMP, do SME ou do SCM à qual se 

vincula. (grifo nosso) 


