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1. INTRODUÇÃO 
Ao longo da última década, os serviços móveis se desenvolveram muito na 

América Latina. Neste período, eles se tornaram uma ferramenta de 

comunicação de massa e permitiram acesso à Internet pela primeira vez para 

milhões de pessoas. 

O setor privado e público melhoraram seu aprendizado e os benefícios dos 

serviços móveis ultrapassaram os limites que eram inimagináveis apenas 20 

anos atrás. Nas últimas duas décadas, a América Latina e o Caribe viram a 

digitalização das comunicações de voz móvel com o 2G, com as tecnologias 

TDMA, GSM e CDMA; o início do acesso à Internet móvel com 3G (HSPA) e a 

expansão da banda larga móvel com 4G LTE e serviços relacionados. A 5G 

Americas estima que a telefonia móvel atingiu uma penetração na região de 

111% em 2018. 

América Latina e Caribe, Penetração Móvel em 20181 

 

Durante a última década, o setor privado investiu muito na implantação de redes, 

novas tecnologias e ofertas de espectro. O setor público também fez muito 

                                                 

1 As estimativas da 5G Americas são baseadas em informações disponibilizadas por órgãos reguladores.  

* Informações mais recentes são de 2017 e foram fornecidas pela União Internacional de Telecomunicações. 
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progresso na habilitação e organização do espectro de rádio, um fator essencial 

para a indústria móvel.  

A disponibilidade de espectro e os investimentos privados foram fatores-chave 

para o forte desenvolvimento da 4G LTE na região. Essa tecnologia permitiu um 

grande crescimento do ecossistema digital na América Latina e no Caribe, com 

novos serviços, entretenimento e produtividade. 

Conexões LTE na América Latina 2017 - 20182 

 

A LTE registrou um progresso expressivo na América Latina, com 

aproximadamente 74 milhões de acessos entre dezembro de 2017 e 2018.  De 

acordo com uma projeção da Ovum fornecida à 5G Americas, espera-se que os 

acessos LTE atinjam 348 milhões até o final de 2019.3 

A evolução tecnológica é constante. A América Latina já possui redes mais 

evoluídas, poderosas e robustas com LTE-Avançado e LTE-Avançado Pro, e 

algumas operadoras realizaram testes e demonstrações do IMT-2020, mais 

conhecido como 5G. 

                                                 

2 Fonte: Ovum. Consultado em 13 de maio de 2019 http://www.5gamericas.org/en/resources/statistics/statistics-latin-

america/ 

3 Ibid. 

http://www.5gamericas.org/en/resources/statistics/statistics-latin-america/
http://www.5gamericas.org/en/resources/statistics/statistics-latin-america/
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A tecnologia 5G exigirá mais investimento e espectro. Este documento analisa 

as diferentes instâncias em que países específicos da América Latina e do 

Caribe estão localizados para identificar novas frequências que podem 

satisfazer a necessidade de mais espectro. 

Os serviços 5G cobrem uma ampla gama de aplicações, que geralmente são 

categorizadas de banda larga sem fio (enhanced Mobile Broadband, eMBB), 

Comunicações ultra confiáveis e de baixa latência (Ultra-reliable and Low 

Latency Communications, URLLC) e Comunicação de Massa tipo máquina 

(massive Machine Type Communications, mMTC). 

Cenários para o uso de IMT após 20204 

 

Além de estabelecer requisitos diferentes nas características da rede 5G, os 

aplicativos irão lidar com uma ampla variedade de situações de implantação. As 

diferentes características físicas do espectro (por exemplo, o alcance, a 

penetração nas estruturas e a propagação em torno dos obstáculos) tornam 

algumas aplicações mais apropriadas e espera-se que sejam implantadas em 

certas faixas de espectro. 

                                                 

4 Fonte: ETSI https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g  

https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g
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Em termos de características físicas, o espectro pode ser dividido em três 

faixas5: 

Espectro baixo: até 3 GHz 

Espectro médio: entre 3 GHz e 6 GHz 

Espectro alto: acima de 6 GHz 

Cada intervalo de espectro tem características específicas adequadas para 

determinados cenários de implementação. Por exemplo, o baixo espectro tem 

capacidades de propagação muito boas que o tornam viável para uma grande 

cobertura de área. O espectro médio, por outro lado, oferece um tipo de cobertura 

mais viável para implantação urbana, com maior capacidade de transmissão. O 

espectro alto - bandas milimétricas - tem uma cobertura mais limitada, mas pode 

fornecer uma capacidade muito alta devido à quantidade de espectro não 

utilizado disponível nessas frequências. 

Deve-se notar que a América Latina está atrasada na entrega de espectro para 

serviços móveis, tomando como referência os valores necessários sugeridos 

pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).   

A organização internacional estima que será necessário entre 1280 e 1720 MHz 

de espectro atribuído ao serviço móvel até 2020, de acordo com o relatório 

M.2078 de 20066. Entretanto, através do documento seguinte, ITU - R M.2290 de 

2013, aumentou as estimativas para 1340 e 1960 MHz de espectro para 20207. 

Ou seja, levando em conta os 1.300 MHz estimados para 2015 de acordo com a 

UIT, a partir de maio de 2019 a região possuía 379,2 MHz, ou 29,2% desse 

parâmetro em média. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 5G Americas, “5G Spectrum Recommendations”, abril 2017 

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf  

6 ITU, Estimativa dos requisitos de largura de banda do espectro para o desenvolvimento futuro do IMT-2000 e do IMT-Avançado (2006)   

7ITU, Requisitos de espectro futuro para IMT terrestre (2013) https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf  

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
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Sugestões da ITU: Atribuição de Espectro para o Desenvolvimento 

de IMT e IMT Avançado. Tabela 25 do relatório ITU-R M.2078 

(2006)8 

Situação 

do 

mercado 

Requisito de espectro 

para RATG 1 (em 

MHz) 

Requisito de espectro 

para RATG 2 (em 

MHz) 

Requisito total de 

espectro (em MHz) 

Ano 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Situação 

do 

mercado 

de bandas 

mais altas 

840 880 880 0 420 840 840 1300 1720 

Situação 

do 

mercado 

de bandas 

mais 

baixas 

760 800 800 0 500 480 760 1300 1280 

 

Atualização das sugestões da UIT: Atribuição de Espectro para o 

Desenvolvimento de IMT e IMT Avançado para o ano de 2020. 

Tabela 1 do relatório ITU-R M.2290-0 (2013)9 

 

Requisito 
de 

espectro 
para RATG 
1 (em MHz) 

Requisito 
de 

espectro 
para RATG 
2 (em MHz) 

Requisito 
total de 

espectro 
(em MHz) 

Situação do mercado 
de bandas mais 

baixas 
440 900 1340 

Situação do mercado 
de bandas mais altas 

540 1420 1960 

 

Vários países continuam com planos para oferecer mais espectro para o 4G LTE. 

Como será visto no ponto 3 deste documento, algumas administrações da região 

- a minoria - começaram a identificar novos espectros para serviços futuros. 

A identificação do espectro para o IMT-2020 deve ter consenso regional nas 

diferentes áreas específicas das organizações (UIT, Comissão Interamericana 

de Telecomunicações, CITEL) e constitui as etapas que poderiam ser 

                                                 

8 Accessado em 14 de maio de 2019 https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2078-2006-PDF-E.pdf 
9 Accessado em 14 de maio de 2019 https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2078-2006-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
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consideradas mais simples. Para que as operadoras de telefonia móvel usem o 

recurso de rádio, ele deve ser concedido e estar limpo, ou seja, sem interferência 

de outros serviços. Estas duas últimas etapas recaem sobre as administrações 

dos países e são, em resumo, aquelas com prazos mais longos.  

Porcentagem de Espectro Atribuído de acordo com a 

Recomendação da UIT para 2015 e 202010 11 

País Espectro (MHz) 
Sugestões 
para 2015 

Sugestões para 
2020 (bandas 

altas) 

Sugestões para 
2020 (bandas 

baixas) 

Argentina 390 30,0% 19,9% 29,1% 

Bolívia 284 21,8% 14,5% 21,2% 

Brasil 609 46,8% 31,1% 45,4% 

Chile 490 37,7% 25,0% 36,6% 

Colômbia 362,5 27,9% 18,5% 27,1% 

Costa Rica 400 30,8% 20,4% 29,9% 

Equador 290 22,3% 14,8% 21,6% 

El Salvador 244 18,8% 12,4% 18,2% 

Guatemala 210,6 16,2% 10,7% 15,7% 

Honduras 290 22,3% 14,8% 21,6% 

México 584,3 44,9% 29,8% 43,6% 

Nicarágua 420 32,3% 21,4% 31,3% 

Panamá 240 18,5% 12,2% 17,9% 

Paraguai 350 26,9% 17,9% 26,1% 

Peru 
561,9 43,2% 28,7% 41,9% 

República 
Dominicana 380 29,2% 19,4% 28,4% 

Uruguai 395 30,4% 20,2% 29,5% 

                                                 

10 Ibid. 

11 Os valores atribuídos ao espectro são do índice 5G Americas de Espectro de Rádio, atualizado em abril de 2019. O 

índice é elaborado com base nas informações das operadoras e reguladores e está sujeito a alterações. O índice é 

apresentado como uma estimativa da 5G Americas para aproximar o progresso das políticas de alocação de espectro 

na América Latina e nos países de língua espanhola do Caribe. 
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Venezuela 324 24,9% 16,5% 24,2% 

Média 
379,2 29,2% 19,3% 28,3% 

 

 

Geralmente, a limpeza do espectro não é possível imediatamente, uma vez que 

o recurso espectral está ocupado e não há informações sobre quem o ocupa. Na 

América Latina, ocorreu a oferta de um espectro "sujo", com o qual o custo dos 

serviços de limpeza e movimentação pode recair sobre as operadoras móveis. 

Dessa forma, esses custos precisam ser recuperados pelas operadoras de 

telefonia móvel por meio de tarifas mais altas, além de uma implantação de 

infraestrutura mais demorada. A 5G Americas argumenta que quanto mais 

demorada for a alocação da quantidade de espectro que pode ser usada para 

serviços móveis, mais lenta fica a chegada de novas tecnologias. 

1.1 HARMONIZAÇÃO DO ESPECTRO DE RÁDIO 

A UIT é uma organização internacional, pertencente às Nações Unidas, 

responsável pela alocação de diferentes porções do espectro radioelétrico e dos 

serviços prestados nas frequências definidas. Ela também garante o uso 

eficiente do espectro de rádio e a operação sem interferência de sistemas de 

radiocomunicações. Para isso, a UIT divide o mundo em três regiões: 

• Região 1: Estados Árabes, África, Europa, Comunidade dos Estados 

Independentes 

• Região 2: Américas 

• Região 3: Ásia-Pacífico 

Divisão Global para Atribuição de Frequências12 

                                                 

12UIT, Divisão global do espectro de rádio https://itunews.itu.int/Es/6157-Atribuir-espectro-a-las-regiones-del-

mundo.note.aspx 

https://itunews.itu.int/Es/6157-Atribuir-espectro-a-las-regiones-del-mundo.note.aspx
https://itunews.itu.int/Es/6157-Atribuir-espectro-a-las-regiones-del-mundo.note.aspx
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A harmonização do espectro de rádio é uma função fundamental da UIT. 

Harmonização é entendida como a definição de frequências que são usadas 

para os mesmos serviços em diferentes países. A harmonização permite gerar 

economias de escala para equipamentos, dispositivos e serviços, como roaming. 

Processos para a harmonização de espectro13 

 

                                                 

13 Agencia Nacional de Espectro (Colombia) Processos para a harmonização de espectro 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-14-Procesos-para-la-armonizacion-del-espectro-radioelectrico-Fuente-ANE-

2010_fig10_323918737  

https://www.researchgate.net/figure/Figura-14-Procesos-para-la-armonizacion-del-espectro-radioelectrico-Fuente-ANE-2010_fig10_323918737
https://www.researchgate.net/figure/Figura-14-Procesos-para-la-armonizacion-del-espectro-radioelectrico-Fuente-ANE-2010_fig10_323918737
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Na Região 2, a Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), é responsável por elaborar 

propostas para unir os setores público e privado sobre a utilização do espectro 

de rádio. 

Durante a Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2015 (WRC-15)14, 

foram abordadas questões do espectro relacionadas ao IMT-2020. Na ocasião, 

a CITEL propôs: 

• Identificar as bandas de 1.435-1.518 MHz e 3.400-3.600 MHz para 

telecomunicações móveis internacionais (IMT). 

• Não identificar as bandas 2.700-2.900 MHz, 3.600-4.200 MHz e 4.500-

4.800 MHz para o IMT. 

• Alguns dos temas da WRC-19 são: a) a possível identificação de 

frequências entre 10 e 76 GHz para o IMT em certas bandas; e b) o 

sistema global de segurança da aviação. 

Uma das decisões mais importantes da WRC-15, foi a Resolução 23815, que exige 

estudos para determinar as necessidades de espectro para o IMT-2020 na faixa 

de frequência entre 24,25 GHz e 86 GHz, a ser discutida na próxima Conferência 

Mundial do Espectro de 201916.  

As bandas em consideração pela Resolução 238 para a atribuição de serviços 

móveis são de 24,25-27,5 GHz; 37-40,5 GHz; 42,5-43,5 GHz; 45,5-47 GHz, 47,2-

50,2 GHz; 50,4-52,6 GHz; 66-76 GHz e 81-86 GHz. 

As bandas em estudo que podem exigir alocações adicionais para serviços 

móveis em caráter primário são: 31.8-33.4 GHz; 40.5-42.5 GHz e 47-47.2 GHz. 

A Resolução 809 da WRC-15, que define a agenda da WRC-19, indica no ponto 

1.13 "considerar a identificação de faixas de frequências para o desenvolvimento 

futuro das Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT), incluindo possíveis 

serviços móveis adicionais em caráter primário, de acordo com as atribuições 

da Resolução 238 "17.  

 

  

 

                                                 

14 A WRC-15 aconteceu na Suíça entre 2 e 27 de novembro de 2015. 

15 CMR-15, Resolucão 238 https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf 

16 A WRC-19 acontecerá entre 28 de outubro e 22 de novembro de 2019, em Sharm el Sheikh, Egito https://www.itu.int/en/ITU-

R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx 

17 UIT, Resolução 809, Agenda da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2019 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0027PDFE.pdf 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0027PDFE.pdf
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2. RESUMO DA SITUAÇÃO DO 

ESPECTRO IMT 2020 5G AO REDOR 

DO MUNDO 
2.1 ÁSIA 

A organização regional Asia-Pacific TeleCommunity (APT) trabalha na 

recomendação de frequência para a implementação de IMT em diferentes partes 

do espectro. A divisão responsável se chama APT Wireless Group (AWG), que 

fechou um acordo de espectro harmonizado para as seguintes bandas: 470-698 

MHz, 1427-1518 MHz, 3300-3400 MHz e 4.800-4.990 MHz.  

A tabela a seguir mostra um resumo das posições alcançadas no APT pata o 

espectro relacionado com a WRC-19 e o parágrafo 1.13 (bandas milimétricas) 

Pareceres preliminares de alguns membros do APT sobre a 

priorização de bandas milimétricas18 

 

Referências 

S: Apoia compartilhamentos e estudos de compatibilidade com prioridade 

X: Apoia a possível identificação IMT com prioridade se o compartilhamento for viável 

dentro da estrutura do ponto 1.13 

I: Apoia a possível identificação de IMT com prioridade no ponto 1.13 com base em 

estudos internos de compatibilidade nos seus países e os resultados provisórios dos 

estudos de partilha e compatibilidade da ITU-R 

                                                 

18 APT, Conferencia de Grupo Preparatório para CMR-19 (APG-19) https://www.apt.int/sites/default/files/Upload-

files/APG-19/APG19-3%20PV/PV%20AI1.13.docx 

https://www.apt.int/sites/default/files/Upload-files/APG-19/APG19-3%20PV/PV%20AI1.13.docx
https://www.apt.int/sites/default/files/Upload-files/APG-19/APG19-3%20PV/PV%20AI1.13.docx
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(1) A Austrália considera que parte ou a totalidade da banda dos 24,25-27,5 GHz pode 

ser identificada como IMT. Também se interessam em investigar a possibilidade de IMT 

em algumas ou todas as bandas de 37-43,5 GHz e 66-76 GHz. 

(2) A China apoia a identificação das faixas 24,75-27,5 GHz e 37-42,5 GHz para o IMT, se 

for possível compartilhá-las com os serviços de rádio relevantes. Também consideram 

identificar as bandas acima de 43.5GHz, particularmente 66-71GHz 71-76 GHz e 81-86 

GHz para o IMT na WRC-19, se for viável compartilhar com os serviços de rádio local 

conforme necessário. 

(3) 24,75-27,5 GHz 

Diferentes administrações da região Ásia-Pacífico - Austrália, China, Hong Kong, 

Japão e Coréia do Sul - confirmaram processos de licitação ou atribuição para o 

5G em bandas médias e altas. Selecionamos alguns casos abaixo. 

2.1.1 Austrália 

A Autoridade Australiana de Comunicações e Mídia (ACMA) concedeu 125 MHz 

da faixa de 3,6 GHz (3.575 MHz a 3.700 MHz) no último trimestre de 201819. 350 

lotes foram oferecidos em 14 regiões do país e o espectro foi atribuído em sua 

totalidade. As regras do leilão indicam que as licenças podem ser usadas a partir 

de março de 2020, mas os cessionários podem acessar o espectro mais cedo se 

forem feitos ajustes para fazê-lo sem causar interferências.20  

A ACMA planeja um leilão (sujeito a processo de consulta) de bandas 

milimétricas (25,25-27 GHz) em 2019. 

2.1.2 Coreia do Sul 

Em junho de 2018, o Ministério da Ciência e TIC da Coreia do Sul (MSIT) leiloou 

o espectro nas bandas média (3,42-3,7 GHz) e milimétricas (26,5-28,9 GHz). 

A SK Telecom e a KT obtiveram 100 MHz cada na banda de 3,5 GHz, o máximo 

permitido por operadora. A LG Uplus obteve 80 MHz. Na faixa de 28 GHz, cada 

uma das operadoras obteve 800 MHz. As três operadoras realizaram um 

"lançamento conjunto" de redes móveis comercializadas, como 5G, em Abril de 

2019. 

2.1.3 China 

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) reservou espectro 

em 3,3-3,6 GHz e 4,8-5 GHz para serviços 5G. É provável que a China use as 

bandas de 24,75-27,5 GHz e entre 37 GHz e 43,5 GHz, atualmente em processo 

de consulta. Essas bandas são usadas para testes de 5G. 

                                                 

19 ACMA, Australia’s 5G spectrum auction on its way, https://www.acma.gov.au/theACMA/australias-5g-spectrum-auction-on-its-way  

20 Australia’s 3.6GHz 5G auction earns AUD853m. Telegeography. Disponível em 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/10/australias-3-6ghz-5g-auction-earns-aud853m/ 

https://www.acma.gov.au/theACMA/australias-5g-spectrum-auction-on-its-way
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/10/australias-3-6ghz-5g-auction-earns-aud853m/
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2.1.4 Hong Kong 

O Gabinete da Autoridade das Comunicações (OFCA) realizou um processo de 

consulta e agendou para Abril de 2019 o início de um leilão 5G incluindo várias 

bandas (3,3 GHz, 3,5 GHz, 4,9 GHz, 26 GHz e 28 GHz)21.  

2.1.5 Japão 

O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações (MIC) considera alocar as 

faixas de 4,4-4,9 GHz; 3,6-4,2 GHz e 27-29,5 GHz para o 5G. Em abril de 2019, o 

governo aprovou a atribuição de condições de espectro aos três principais 

operadores e à Rakuten, uma empresa de comércio eletrônico que oferecerá 

serviços móveis.22  

2.2 EUROPA 

Em setembro de 2016, a Comissão Europeia (CE) preparou o relatório "O 5G para 

a Europa: um plano de ação"23, onde considera que uma implantação rápida de 

tecnologias sem fio abrangidas pelo conceito 5G é uma oportunidade 

estratégica para o Velho Continente. 

Entre as recomendações encontradas no documento está a eliminação de 

obstáculos para o desenvolvimento de tecnologias 5G, entre eles, a facilitação 

do espectro. A Comissão Europeia reconhece que a nova tecnologia utilizará 

grandes larguras de bandas contíguas (100 MHz), que só estão disponíveis 

acima de 6 GHz.  

No entanto, a CE e os Estados-Membros reconheceram a importância de 

identificar bandas de espectro de rádio comum e "pioneiras" na União Europeia 

(UE), permitindo a adoção do 5G. 

A CE indica que uma "primeira série de bandas pioneiras deve incluir uma 

combinação de espectros com características diferentes para atender às 

necessidades polivalentes do 5G. As bandas identificadas também devem ter 

um potencial de harmonização global e aproveitar a grande quantidade de 

espectro harmonizado da UE na banda larga sem fio abaixo dos 6 GHz”24. A 

banda de 26 GHz é outra pioneira identificada pela Europa. 

Até 31 de julho, leilões de espectro médio serão realizados na Europa em quatro 

países: Irlanda, Letônia, Reino Unido e Espanha, nessa ordem.  

                                                 

21 Hong Kong to kick off 5G auctions in April 2019. Telegeography. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/14/hong-kong-to-kick-off-5g-auctions-in-april-2019/ 

22 MIC approves allocation of 5G spectrum to Japanese operators, with conditions. Telegeorgaphy. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/11/mic-approves-allocation-of-5g-spectrum-to-japanese-operators-

with-conditions/ 

23 Comissão Europeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social 

Europeu e ao Comitê das Regiões, 5G para a Europa: um plano de ação, Setembro de 2016 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-588-ES-F1-1.PDF 

24 Ibid. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/14/hong-kong-to-kick-off-5g-auctions-in-april-2019/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/11/mic-approves-allocation-of-5g-spectrum-to-japanese-operators-with-conditions/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/11/mic-approves-allocation-of-5g-spectrum-to-japanese-operators-with-conditions/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-588-ES-F1-1.PDF
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2.2.1 Irlanda 

Em maio de 2017, a Comissão de Regulamentação das Comunicações 

(Commission for Communications Regulation, ComReg) atribuiu parcelas da 

faixa de 3,5 GHz para serviços de banda larga, incluindo 5G. O regulador também 

publicou uma consulta sobre distribuição de espectro na faixa de 26 GHz.  

A licitação concedeu um total de 350 MHz de espectro oferecido na modalidade 

TDD. Este espectro foi oferecido em 594 lotes divididos em nove regiões, das 

quais quatro alcançam áreas rurais e as restantes em áreas urbanas.  

Espectro Oferecido na Irlanda25 

 

Estes foram os resultados do leilão26: 

• A Imagine Communications Ireland Ltd (Imagine) obteve direitos de 

utilização do espectro para 60 MHz em cada uma das áreas rurais. 

• A Airspan Spectrum Holdings Ltd (Airspan) obteve direitos de espectro 

para 25 MHz nas regiões rurais e 60 MHz nas cidades. 

• A Vodafone Ireland obteve 85 MHz em regiões rurais e 105 MHz em 

cidades.  

• Three Ireland Hutchison obteve 100 MHz com alcance nacional. 

• A Meteor Mobile Communications obteve 80 MHz em áreas rurais e 

outros 85 MHz em cidades. 

Em junho de 2018, a ComReg leiloou o espectro na banda de 26 GHz para links 

de rádio ponto-a-ponto. Os vencedores foram a Three Ireland (Hutchison), a 

Meteor Mobile e a Vodafone. O objetivo do serviço é reforçar a infraestrutura das 

redes de backbone.  

A entrega de 840 MHz de novos direitos de utilização do espectro na faixa dos 

26 GHz resultou num aumento de 25% nos direitos de utilização dessas 

frequências. Especificamente 15 de 19 lotes de 2 x 28 MHz na faixa de 24,745-

25,277 GHz emparelhado com 25,753-26,285 GHz. 

Irlanda: Resultados do leilão de 26 GHz27  

                                                 

25 Fonte: ComReg 

26 ComReg "Resultados do Spectrum Band Award de 3,6 GHz", 22 de Maio de 2017 

https://www.comreg.ie/publication/results-3-6-ghz-band-spectrum-award/ 

27 Fonte: ComReg, resultados do leilão de 26 GHz https://www.comreg.ie/publication-download/results-of-the-26-ghz-

spectrum-award-2018  

https://www.comreg.ie/publication/results-3-6-ghz-band-spectrum-award/
https://www.comreg.ie/publication-download/results-of-the-26-ghz-spectrum-award-2018
https://www.comreg.ie/publication-download/results-of-the-26-ghz-spectrum-award-2018
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2.2.3 Letônia 

Em novembro de 2017, a Comissão de Serviços Públicos da Letônia (Sabiedrisko 

Pakalpojumu Regulesanas Komisija, SPRK) leiloou dois blocos de 50 MHz na 

faixa 3,4-3,8 GHz (3400 MHz-3450 MHz e 3650 MHz-3700 MHz). 

A LMT foi a única operadora que participou da licitação e levou o espectro total 

oferecido. A concessão tem prazo de dez anos, de Janeiro de 2019 a Dezembro 

de 2028. 

2.2.4. Espanha 

O Plano Nacional 5G 2018-2020, elaborado pelo Ministério de Energia, Turismo 

e Agenda Digital da Espanha (MINETAD)28, estabelece diferentes planos de ação: 

• Gestão e planejamento do espectro de rádio 

• Incentivo à tecnologia 5G: Pilotos de rede, serviços e atividades de I+D+i  

• Aspectos regulatórios 

• Coordenação do Plano e cooperação internacional 

Entre as medidas relacionadas com a gestão e planejamento do espectro, o 

documento estabelece um concurso "prioritário" para a faixa entre 3,6-3,8 GHz.  

Em maio de 2018, a MINETAD convocou um leilão de espectro de 3,6-3,8 GHz 

para licitar um total de 200 MHz distribuídos em 40 blocos de 5 MHz cada, com 

cobertura nacional. O preço base de cada bloco foi fixado em € 2,5 milhões, ou 

seja, € 100 milhões para os 200 MHz. A chamada do leilão indicou que a nova 

"tecnologia móvel 5G" será desenvolvida nesse espectro29. 

                                                 

28 MINTEAD, Plan Nacional 5G 2018-2020 http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf  

29 MINETAD, Comunicado de imprensa 25 de maio de 2018 http://www.mincotur.gob.es/es-

es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/180525%20np%20convocatoria%20subasta%205g.pdf  

http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf
http://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/180525%20np%20convocatoria%20subasta%205g.pdf
http://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/180525%20np%20convocatoria%20subasta%205g.pdf
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Estes foram os resultados do leilão: 

• A Orange Espanha obteve 12 blocos (60 MHz) e pagou € 132,04 milhões. 

• A Telefónica Móviles España obteve 10 blocos (50 MHz) e pagou € 107,46 

milhões. 

• A Vodafone Espanha ganhou 18 lotes (90 MHz) pagando € 198,14 

milhões.  

Tabela Resumo do Leilão de Espectro 3600-3800 MHz30 

 

Antes das eleições de 2019 foi emitido um Decreto Real31 para apoiar o 

lançamento da faixa de 700 MHz (694-790 MHz), constituindo o "segundo 

dividendo digital" na Europa. A reorganização do espectro para a televisão digital 

terrestre permitirá o uso da banda através de um leilão marcado para 2020. 

2.2.5 Reino Unido 

O Serviço de Comunicação (Ofcom) atualizou sua estratégia 5G para liberar os 

espectros de 700 MHz, 3,6-8 GHz e 26 GHz. Em Março de 2018, o regulador 

atribuiu o espectro da banda de 3,5 GHz (3410-3480 MHz e 3500-3580 MHz). 

Em março de 2018, a Ofcom publicou um documento que detalha os passos a 

seguir para facilitar a implantação de 5G no Reino Unido32. 

Em abril de 2018, o regulador realizou um leilão de espectro, incluindo 40 MHz 

na banda de 2,3 GHz para melhorar a capacidade de LTE 4G e 190 MHz na faixa 

média de 3,4 GHz para os serviços móveis de próxima geração. 

Estes foram os resultados33: 

• EE ganhou 40 MHz no espectro de 3,4 GHz 

• Hutchison 3G UK obteve 20 MHz em 3,4 GHz  

                                                 

30 Fonte: MINETAD http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/180725_np_subasta.pdf  

31 O governo aprova o processamento urgente do decreto real que regula o segundo dividendo digital. MINECO. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=885c50e075d59610VgnVCM100000

1d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD 

32 Ofcom, “Enabling 5G in the UK”, marzo de 2018 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/111883/enabling-5g-uk.pdf  
33 Ofcom, comunicado de imprensa de 5 de abril de 2018 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/results-auction-mobile-

airwaves   

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/180725_np_subasta.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=885c50e075d59610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=885c50e075d59610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/111883/enabling-5g-uk.pdf
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/results-auction-mobile-airwaves
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/results-auction-mobile-airwaves
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• Telefónica UK conseguiu todos os 40 MHz em 2,3 GHz e 40 MHz em 

3,4GHz. 

• A Vodafone ganhou 50 MHz em 3,4 GHz.  

Reino Unido: Distribuição de blocos leiloados em 2,3 GHz e 3,4 GHz34 

 

Em julho de 2017, o regulador iniciou uma consulta pública sobre a banda de 26 

GHz, oferecendo 3,25 GHz de espectro entre 24,25 e 27,5 para saber a opinião 

sobre o uso dessas bandas milimétricas em serviços 5G35. 

Em julho de 2018, a Ofcom publicou um documento indicando as mudanças 

regulatórias para o espectro entre 57-66 GHz, e também a possibilidade de ter 

um novo espectro disponível na banda de 66-71 GHz36. 

Em dezembro de 2018, o regulador emitiu uma consulta pública para investigar 

o interesse na atribuição do espectro de 700 MHz e 3,6-3,8 GHz37, resultando em 

espectro adicional de 200 MHz que pode ser usado em redes 5G. Para a banda 

de 700 MHz é esperado um programa de incentivo para liberá-lo até Maio de 

2020, em vez de setembro 2021 como a Ofcom planeja desde 2016.38 

2.3 ESTADOS UNIDOS 

Desde 2014, a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) 

trabalha no rearranjo do espectro de rádio de faixa alta para serviços móveis. 

Em outubro de 2014, o regulador emitiu um aviso de consulta para examinar o 

potencial das faixas acima de 24 GHz para o fornecimento de serviços móveis. 

Com essa ação, a FCC tornou-se o primeiro órgão regulador do mundo a iniciar 

                                                 

34 Fonte: Telconomia "Análise: Resultados Finais do leilão 5G no Reino Unido”, https://telconomia.com/analisis-resultados-finales-de-la-subasta-5g-

en-reino-unido  

35 Ofcom, Call for inputs on 5G spectrum access at 26 GHZ and update on bands above 30 GHz, https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-

statements/category-2/5g-access-at-26-ghz  

36 Ofcom Review of Spectrum Used by Fixed Wireless Services, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/115631/statement-fixed-

wireless-spectrum-strategy.pdf  

37 Ofcom begins consulting on plans to offer 700MHz, 3.6GHz-3.8GHz spectrum. Telegeography. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/19/ofcom-begins-consulting-on-plans-to-offer-700mhz-3-6ghz-3-8ghz-

spectrum/ 

38 PMSE clearing the 700 MHz band. Participating in the funding scheme. OFCOM. Accessado em 14 de maio de 2019 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/130243/PMSE-clearing-the-700-MHz-band-Participating-in-the-funding-scheme.pdf 

https://telconomia.com/analisis-resultados-finales-de-la-subasta-5g-en-reino-unido
https://telconomia.com/analisis-resultados-finales-de-la-subasta-5g-en-reino-unido
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/5g-access-at-26-ghz
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/5g-access-at-26-ghz
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/115631/statement-fixed-wireless-spectrum-strategy.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/115631/statement-fixed-wireless-spectrum-strategy.pdf
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/19/ofcom-begins-consulting-on-plans-to-offer-700mhz-3-6ghz-3-8ghz-spectrum/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/19/ofcom-begins-consulting-on-plans-to-offer-700mhz-3-6ghz-3-8ghz-spectrum/
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/130243/PMSE-clearing-the-700-MHz-band-Participating-in-the-funding-scheme.pdf
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formalmente procedimentos para o espectro 5G. A consulta incluiu questões 

relacionadas com a partilha do espectro e a opção de licenciamento nas 

seguintes bandas: 

• 24 GHz: 24.25-24.45 GHz e 25.05-25.25 GHz  

• Banda LMDS: 27.5-28.35 GHz; 29.1-29.25 GHz e 31-31.3 GHz  

• 39 GHz: 38.6-40 GHz  

• 37/42 GHz: 37.0-38.6 GHz e 42.0-42.5 GHz  

• 60 GHz: 57-64 GHz e 64-71 GHz (extensão)  

• 70/80 GHz: 71-76 GHz; 81-86 GHz e 92-95 GHz. 

Um ano depois, em outubro de 2015, a FCC publicou um Aviso de Proposta de 

Regulação (NPRM) para o uso de espectro acima de 24 GHz. O regulador propôs 

regras para as próximas quatro bandas acima de 24 GHz para o serviço móvel e 

solicitou comentários sobre as regras de serviço propostas autorizando 

operações móveis e outras naquelas bandas. 

• 27.5-28.35 GHz  

• 38.6-40 GHz  

• 37-38.6 GHz  

• 64-71 GHz  

A NPRM propôs os seguintes regimes de licenciamento para as seguintes 

bandas39: 

Licenciadas 

o 27.5-28.35 GHz  

o 38.6-40 GHz  

 

• Licenciamento híbrido 

o 37-38.6 GHz  

o Outdoor: licenciado 

o Indoor: livre para proprietários 

• Sem licenciamento 

o 64-71 GHz  

 

• Tamanho da Área de licença para as bandas de 28 GHz, 39 GHz e 37 GHz no 

outdoor  

o Distrital (existem 3.143 municípios nos EUA). 

• Prazo do licenciamento: 10 anos 

 

A FCC continuou com a publicação de novos regulamentos. Em novembro de 

2017, publicou um Segundo Aviso Adicional de Proposta de Regulamento para o 

                                                 

39 A NPRM também apresentou uma proposta de regras de licenciamento para as bandas de 28 GHz, 39 GHz e 37 GHz e propôs a criação de um 

novo serviço para as bandas de 28 GHz e 39 GHz: o Serviço de uso superior e flexível de micro-ondas (Upper Microwave Flexible Use Service, UMFUS). 
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Espectro Milimétrico Superior a 24 GHz40. Concisamente, o novo regulamento 

inclui: 

• Disponibilidade de espectro adicional de onda milimétrica (mmW) de 

1700 MHz para uso sem fio terrestre 5G. 

• Mantém o uso não licenciado da faixa de 64-71 GHz 

• Mantém o espectro nas bandas de 48,2-50,2 GHz e 40-42 GHz para uso 

de satélite. 

• Recusou limitar a quantidade de espectro nas bandas de 24 GHz e 47 GHz 

que um proponente pode adquirir num leilão e incorpora estas duas 

bandas no limiar do espectro mmW previamente adotado para rever as 

transações propostas no mercado secundário. 

Além disso, o texto do regulamento propõe: 

• Permitir uma utilização mais flexível do SFS (serviço fixo por satélite) na 

banda 24,75-25,25 GHz 

• Procurar comentários sobre outra opção para os licenciados de mmW 

terrestres cumprirem as obrigações de desempenho, o que poderia 

comportar implementações de IoT e outros serviços inovadores 

• Eliminar o limite da quantidade de espectro nas bandas de 28, 37 e 39 GHz 

que um licitante pode adquirir em um leilão. 

Já em junho de 2018, a FCC reeditou regulamentações41 para bandas acima de 

24 GHz. Basicamente, estabeleceu regras adicionais para bandas de espectro de 

ondas milimétricas previamente identificadas, projetadas para uso flexível. Isso 

inclui a adoção de um requisito de operacionalidade para toda a banda de 24 

GHz, uma estrutura de compartilhamento para permitir o uso de uma parte da 

banda de 24 GHz para operações sem fio terrestres e estações terrestres do 

serviço fixo de satélite, um plano para a banda inferior de 37 GHz e as regras de 

agregação do espectro aplicáveis a determinadas bandas. 

A FCC também procura comentários sobre 2,75 GHz de espectro adicional nas 

bandas de 26 GHz e 42 GHz disponíveis para serviços sem fio de próxima 

geração; estabelece mecanismos de coordenação para facilitar o 

compartilhamento da faixa Lower de 37 GHz entre usuários federais e não 

federais. 

Entre outras medidas, a FCC está reconsiderando sua política para a faixa de 

3,55-3,7 GHz, que atualmente é usada para o “Citizens Broadband Radio Service”, 

                                                 

40 FCC, Segundo Aviso Adicional de Proposta de Regulamento para o Espectro Milimétrico Superior a 24 

GHzhttps://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-17-152A1.pdf.  

41 FCC, Terceiro Relatório e Ordem, Opinião e Ordem do Memorando e Terceiro Novo Aviso de Proposta para o 

Estabelecimento de Regras https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-73A1.pdf  

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-17-152A1.pdf
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-73A1.pdf
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mas pode estar disponível para serviços 5G no futuro. O regulador também 

considera uma consulta na faixa de 5.925-7.125 GHz para uso não licenciado. 

O FCC iniciou o leilão 101 em novembro de 2018, que inclui a banda de 28 GHz42, 

concluído em 25 de janeiro de 2019 após 176 rodadas. No total, pouco mais de 

US$ 702 milhões foram arrecadados e 97% das licenças disponíveis foram 

atribuídas.43 No caso da banda de 28 GHz, as operadoras nacionais dos Estados 

Unidos adquiriram blocos de espectro por meio do mercado secundário. 

O leilão 102 começou em março de 2019, fornecendo a banda de 24 GHz (24,25 

GHz-24,45 GHz / 24,75 GHz-25,25 GHz), que abrange mais licenças do que o 

Leilão 101. A fase terminou em 18 de abril de 2019 com uma arrecadação de 

quase US$ 2,000 milhões44, um nível que pode aumentar durante a fase de 

alocação do bloco. Nesta fase, as ofertas vencedoras estão em 99,8% das áreas 

cobertas pelas licenças.45 Em 3 de maio de 2019, iniciou-se a fase de alocação 

dos blocos que devem ser concluídos em 28 de maio. 

O plano da FCC para 2019 é alocar mais espectro de bandas altas nos 

segmentos de 37-39 GHz e na banda de 47 GHz46. Em termos de capacidade 

disponível na banda de 3,5 GHz, não há planos para oferecê-lo antes de 2020.  

Por outro lado, a FCC concluiu com sucesso o leilão da banda de 600 MHz 

durante o segundo trimestre de 2017. 

  

                                                 

42 FCC, Auction 101: Spectrum Frontiers – 28 GHz, https://www.fcc.gov/auction/101/factsheet#keydates 

43 Accessado em 14 de maio de 2019 https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction101 

44 Clock phase of FCC 24GHz concludes; falls just short of USD2bn. Telegeography. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/18/clock-phase-of-fcc-24ghz-concludes-falls-just-short-of-usd2bn/ 

45 Accessado em 14 de maio de 2019 https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction102 

46 FCC Fourth Report and Order. https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-180A1.pdf 

https://www.fcc.gov/auction/101/factsheet#https://www.fcc.gov/auction/101/factsheet
https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction101
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/18/clock-phase-of-fcc-24ghz-concludes-falls-just-short-of-usd2bn/
https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction102
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-180A1.pdf
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3. REVISÃO DA CONDIÇÃO DAS 

BANDAS MÉDIAS E ALTAS NA 

AMÉRICA LATINA 
A América Latina está nos estágios iniciais para a identificação de bandas 

médias e altas para as tecnologias IMT-2020. Os avanços dos diferentes países 

são desiguais. Alguns reguladores, como o caso da ANATEL (Brasil), começaram 

a identificar espectro e elaborar planos para o 5G. Outros aguardam as decisões 

que serão tomadas na próxima WRC-19 para adaptar as suas tabelas nacionais 

de atribuição de espectro. O Uruguai é o único país da região que indica uma rede 

5G usando a banda de 28 GHz.  

Em escala latino-americana, Brasil, Colômbia e Uruguai identificaram a banda de 

24,25-27,5 GHz (faixa de 26 GHz) para IMT na CITEL. 

Com relação às bandas médias, vários países da América Latina reservaram a 

banda de 2,3 GHz (2,3-2,4 GHz) para o futuro, considerando também os prazos 

para seu desenvolvimento, dependendo do país. A habilitação efetiva das 

frequências entre 2300 MHz e 2400 MHz concederia um adicional de 100 MHz 

para a prestação de serviços móveis. 

A banda de 2300 MHz tem uma particularidade na América Latina. A maioria das 

diferentes administrações nacionais atribuiu esta parte do espectro para 

serviços móveis, mas não foram feitas ofertas ou alocações. No Peru, por 

exemplo, a banda é considerada licenciada para operadoras que a obtiveram em 

transações anteriores, mas sujeita a reorganização. 

Apesar de não ser atribuído a nenhuma operadora, vários países estão 

avançando no estudo dessa banda.  

Banda de 2.300 MHz na América Latina, países selecionados47 

Faixa de 2.300 MHz 

País Atribuição Móvel Alocação 

Argentina Não   

Bolívia Não   

Brasil Sim Não 

Chile Não   

                                                 

47Fonte: reguladores 
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Colômbia Sim Não 

Equador Sim Não 

El Salvador Sim Não 

Guatemala Sim Não 

Honduras* Sim Não 

Nicarágua Sim Não 

México Sim Não 

Panamá Sim Não 

Paraguai* Sim Não 

Peru Sim Sim* 

Rep. Dominicana Sim Não 

Uruguai Não   

Venezuela Sim Não 

** Tem uma atribuição para o serviço móvel, mas destina-se a sistemas de 
comunicação fixa. 

O espectro de 2,5 GHz foi utilizado na região para serviços de TV por assinatura, 

transmissão de dados e acesso à Internet. No entanto, por questões de 

alternativas em negócios, a evolução tecnológica ou a disponibilidade em escala 

de certas tecnologias é uma parte do espectro subutilizado. Os diferentes modos 

de divisão de frequência -FDD (Frequency Division Duplex) e TDD (Time Division 

Duplex) - oferecem à banda de 2,5 GHz um grande atrativo para fornecer serviços 

de dados móveis devido à sua capacidade de transmissão de dados para áreas 

urbanas com alta densidade populacional. Várias operadoras da região 

começaram a implantar serviços LTE na faixa de 2,5 GHz. 

Banda de 2.500 MHz na América Latina, países específicos48 

Faixa de 2500 MHz 

País Atribuição Móvel Alocação 

Argentina Sim Sim 

Bolívia Sim Não 

                                                 

48Fonte: reguladores 



26 
ESPECTRO 5G NA AMÉRICA LATINA E CARIBE: FAIXAS MÉDIAS E ALTAS 

Brasil Sim Sim 

Chile Sim Sim 

Colômbia Sim Sim 

Costa Rica Sim Sim 

Equador Sim Não 

El Salvador Sim Sim 

Guatemala Sim Não 

Honduras Sim Não 

Nicarágua Não   

México Sim Sim 

Panamá Não   

Paraguai Sim Não 

Peru Sim Sim* 

Rep. Dominicana Sim Sim 

Uruguai Sim Não 

Venezuela Sim Sim 

 

Entre os anos 1990 e 2000, o objetivo era aproveitar a banda de 3,5 GHz com as 

tecnologias Wireless Local Loop (WLL). Foi atribuída a ideia de estabelecer 

concorrência por provedores de cabo e telefone de última milha com acesso sem 

fio, mas nem sempre com resultados duradouros. Por esse motivo, a banda de 

3,5 GHz foi subutilizada em vários mercados e geograficamente fragmentada, já 

que sua alocação foi feita com licenças nacionais e regionais. Este é um dos 

desafios para permitir o uso da banda de 3,5 GHz no durante a próxima geração 

móvel. 

A América Latina está nos estágios iniciais para a identificação de bandas 

médias e altas para as tecnologias IMT-2020. Os avanços dos diferentes países 

são desiguais. Alguns reguladores, como o caso da ANATEL (Brasil), começaram 

a identificar espectro e elaborar planos para o 5G. Outros aguardam as decisões 

que serão tomadas na próxima WRC-19 para adaptar as suas tabelas nacionais 

de atribuição de espectro. 
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Banda de 3.500 MHz na América Latina, países específicos49 

Espectro 3,3-3,7 GHz 

País Atribuição 

Móvel 

Alocação Comentários 

Argentina Não   3,3-3,4 GHz tem atribuição móvel em uma base secundária 

Bolívia Sim  Não 3,3-3,6 GHz é alocado para dispositivos móveis em uma 

base primária, mas destina-se ao acesso sem fio 

Brasil Sim Não Uma parte da banda de 3,3 GHz é protegida pela 

radioastronomia; 3,3-3,4 GHz é destinado a sistemas fixos. 

Chile Não   A faixa dos 3,5 GHz é proposta como uma nova 

oportunidade para leilão 

Colômbia Sim Não   

Equador Sim Não   

El Salvador Sim Não 3,4 a 3,6 GHz identificados para IMT; 3,3-3,4 GHz é 

destinado a radiolocalização e 3,6-3,7 GHz para links de 

transmissão 

Guatemala Sim Não   

Honduras Sim   3,3-3,4 GHz tem alocação móvel em uma base secundária 

e é usado para radiolocalização; 3,4-3,7 GHz tem alocação 

móvel em uma base primária, mas destina-se a sistemas 

fixos e projetos de serviço universal 

Nicarágua Não     

México Sim Não 3,5 GHz foi concedido para acesso fixo e sem fio; as 

licenças estão em sua última fase. O reordenamento está 

previsto para gerar atribuições. A banda de 3,3 GHz é 

considerada para o desenvolvimento do IMT, embora 

existem sistemas governamentais usando a banda. A 

banda de 3,5 GHz também é usada pelos sistemas de 

satélites do governo. 

Panamá Não     

Paraguai Sim Não   

Peru Sim Sim*   

Rep. 

Dominicana 

Sim Não   

Uruguai Sim Não   

Venezuela       

                                                 

49Fonte: reguladores 
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3.1 ARGENTINA 

A Resolução 171/17 do Ministério das Comunicações instrui a Agência Nacional 

de Comunicações (ENACOM) a "analisar a viabilidade técnica e implementar as 

medidas pertinentes a fim de atribuir ao Serviço Móvel, com categoria primária, 

as faixas de frequências de 450 a 470 MHz, os segmentos de banda de 698-960 

MHz, banda de 2300-2400 MHz, a banda de 2500-2690 MHz, bem como qualquer 

outra que seja adequada entre as identificadas pela UNIÃO INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES para o desenvolvimento dos sistemas de IMT, a ser 

utilizado na prestação do Serviço Avançado de Comunicações Móveis (SCMA) 

ou outros que surjam da evolução tecnológica"50. 

A Argentina tem sido um dos países que permitiu o uso da banda de 2,5 GHz 

através da reforma do regime de uso do espectro. Em 2017, a ENACOM publicou 

a Resolução 1034, que alocou a faixa de frequência entre 2500 e 2690 MHz ao 

Serviço Móvel no nível primário51. Em janeiro de 2017, o Ministério das 

Comunicações editou a Resolução 171, determinando “o Regulamento que 

estabelece o Procedimento de Remediação com Compensação Econômica e 

Uso Compartilhado de Frequências”52, gerando mecanismos de apoio ao uso da 

faixa. Em meados de 2017, a Argentina leiloou o espectro da banda de 2,5 GHz a 

pedido e sob os termos da Resolução 3687.53 

A resolução também prevê a suspensão preventiva do recebimento de 

procedimentos de alocação para os serviços atualmente alocados nas faixas 

1427 MHz a 1518 MHz e 3300 MHz a 3600 MHz identificados pela ITU para a 

implantação de sistemas IMT durante a Conferência Mundial de 

Radiocomunicações 2015. 

Por enquanto, a Tabela de Atribuição de Espectro indica que a faixa de 3300 MHz 

a 3400 MHz é alocada para o serviço móvel em uma base secundária. 

Outras porções do espectro que são analisadas para o IMT-2020 são de 5100-

5800 MHz e 60 GHz. 

A ENACOM está realizando um levantamento do espectro de radiofrequências 

que estará pronto no final de 2019 ou no início de 2020. A pesquisa destacará o 

uso atual do espectro e, se houver possibilidades, definirá serviços que podem 

ser migrados levando em conta os custos associados. 

                                                 

50 Ministério das Comunicações, Resolução 171, de Janeiro de 2017 

https://www.boletinoficial.gob.ar/DetalleNorma/158409  

51 Enacom, Resolução 1034 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1034.pdf  

52 Ministério de Comunicações, Resolução 171 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158409/20170131  

53 Enacom, Resolução 3687 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res3687.pdf  

https://www.boletinoficial.gob.ar/DetalleNorma/158409
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1034.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/#https://www.boletinoficial.gob.ar/
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res3687.pdf
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Em qualquer caso, para definir novas atribuições, o ENACOM aguardará as 

definições da WRC-19. 

3.2 BRASIL 

Em 2012, o Brasil leiloou a faixa de 2,5 GHz e em 2015 começaram os "leilões 

das sobras" para atribuir blocos disponíveis. 

Em agosto de 2018, o Comitê do Uso do Espectro da ANATEL (CEO) apresentou 

uma consulta pública para o uso das bandas de 2,3 GHz54 e 3,5 GHz55 com prazo 

de 60 dias. 

De acordo com o regulador, o espectro de 2,3 GHz possui harmonização global 

para sistemas IMT, enquanto a banda 3,5 GHz é considerada por muitos como a 

porta de entrada para redes de alta velocidade 5G móvel. 

A consulta pública de aspectos do modelo do futuro leilão de uso dessas bandas 

- como blocos, arranjos, distribuição geográfica e contrapartes necessárias para 

as propostas vencedoras - até possíveis medidas de natureza preventiva e 

corretiva, para mitigar qualquer interferência prejudicial entre os sistemas de 

radiocomunicações dos usuários dessas bandas e seus adjacentes. 

A ANATEL disponibilizou na consulta o "Estudo das bandas de 2,3 GHz e 3,5 

GHz”56, abordando aspectos técnicos, mercadológicos e competitivos 

associados com a exploração dessas frequências. Em seguida, aborda as 

questões de uso e coexistência com os serviços ocupando partes adjacentes do 

espectro. No caso do 3,5 GHz, o regulador observa a necessidade de garantir que 

a sua ocupação não prejudique o funcionamento dos receptores de sinais de 

televisão nos sistemas de satélite de banda C estendida. 

A banda de 3,5 GHz seria oferecida desde o final de 2015, mas isso não 

aconteceu. Em vez disso, é contemplada sua inclusão no espectro adicional em 

2020 com o objetivo de incentivar a implantação de redes 5G em um futuro 

próximo. Provavelmente será oferecido em 2020, junto com as bandas de 700 

MHz e 2,3 GHz.. Resta definir se a banda de 26 GHz será incluída nesse leilão. 

                                                 

54 ANATEL, consulta pública Brasil para espectro de 2.3 GHz 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andame

nto 

55 ANATEL, consulta pública Brasil para espectro de 3.5 GHz 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2145&Tipo=1&Opcao=andame

nto 

56 ANATEL, Estudo das bandas de 2,3 GHz e 3,5 GHz, 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=01092018_130327_estudo%20ceo%2023%2

0e%2035%20ghz.pdf  

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2145&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2145&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=01092018_130327_estudo%20ceo%2023%20e%2035%20ghz.pdf
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=01092018_130327_estudo%20ceo%2023%20e%2035%20ghz.pdf
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A Consulta 29 da ANATEL realizada em Outubro de 2018 propôs a canalização 

da banda 2,3GHz caso seja leiloada individualmente (não ligados a licitações 

para blocos em outra faixa de frequência): 

 

Propostas de canalização para a banda de 2,3 GHz. Fonte: ANATEL. 

Em 201757, o regulador Brasileiro ordenou limpar a faixa de 2,3 GHz para entre 

2018 e 2020. Esta banda foi destinada a links de televisão. 

O Comitê de Espectro também recomendou o início da avaliação das bandas 

milimétricas, especialmente a de 26 GHz. Representantes da ANATEL 

mencionaram publicamente que o controlador analisa um total de 33.25 GHz de 

bandas milimétricas do espectro, incluindo um bloco de 10 GHz entre as bandas 

de 66 GHz a 76 GHz. 

3.3 CHILE 

O Chile promoveu o uso da banda de 2,5 GHz com um leilão em 2012, através de 

um "concurso de beleza". 

Em julho de 2018, a Subsecretaria de Telecomunicações (SUBTEL) abriu uma 

consulta pública sobre o "Plano Nacional do Chile para 5G"58. 

                                                 

57 Resolução 688 disponível em 

https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2432223&id_orgao_publicacao

=0 

58 SUBTEL, Plan Nacional 5G para Chile https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Consulta_Publica_Plan_5G.pdf  

https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Consulta_Publica_Plan_5G.pdf
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Plano Nacional Chile 5G59 

 

As bandas de frequências prioritárias no Chile para a introdução dos serviços 5G 

são as faixas 3.400-3.800 MHz e 27,5-28,35 GHz, para aplicações fixas e/ou 

móveis. A SUBTEL entende que eles foram identificado como prioridade na 

Europa e nos Estados Unidos, respectivamente, portanto seu uso será iminente 

e está próximo de ser implementado comercialmente. O regulador não 

identificou uma banda baixa para o IMT-2020. 

A faixa de frequência 3.400 - 3.800 MHz é considerada uma prioridade para 

facilitar as implantações iniciais do 5G e pode estar disponível a partir de meados 

de 201960. A faixa de frequência 27,5 - 28,35 GHz é pouco utilizada no país. Ela 

foi originalmente regulamentada para o serviço LMDS, um serviço que não teve 

o desenvolvimento esperado e carece de atribuições. 

Em agosto de 2018, a SUBTEL enviou para o Tribunal de Defesa da Livre 

Concorrência (TDLC) uma proposta de Plano Nacional de Espectro com novos 

                                                 

59 Fonte, ibid. 

60 Através da Resolução Isenta SUBTEL N°1289 de 2018, foram suspensas as resoluções anteriormente isentas, no 

sentido de não conceder novas autorizações no segmento 3400-3800 MHz ou outras modificações. Da mesma forma, a 

operação de todos os serviços de telecomunicações cujo funcionamento foi autorizado nesta faixa de frequências foi 

suspensa. 

http://ws.subtel.cl/DescargaDocSubtel/dwld?rutaArchivo=//Repcedoc/Dosubtel/Resoluciones/2018/18r_1289.pdf
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limites de acumulação de espectro61 de 200 MHz por operador no intervalo de 

27,5-28,35 GHz (banda de 28 GHz). Estes novos limites não são oficiais. 

O Plano Nacional do Chile para 5G prevê que: 

• As concessões serão outorgadas por meio de licitação pública, de acordo 

com a Lei Geral de Telecomunicações. 

• Os blocos podem ser agrupados em blocos da banda de 3,6 GHz e 28 GHz. 

• O serviço pode ser fixo e/ou móvel (princípio de convergência). 

• As faixas de frequência de 3,5 GHz e 28 GHz não impedem um uso futuro 

das bandas 700, 800, 900, 1710-1755 / 2155-2190, 1900 e 2600 MHz nos 

serviços 5G. 

• Em caso de interferência em blocos adjacentes operando em modo TDD, 

os concessionários devem concordar em primeira instância entre eles. Se 

não houver acordo, o regulador estabelecerá as condições operacionais, 

como a sincronização. 

• Se necessário, as condições de operação podem ser estabelecidas para 

que as estações terrestres possam coexistir. 

 

Em fevereiro de 2019, o Ministério dos Transportes e Telecomunicações, através 

do contexto da Subtel e do Mobile World Congress (MWC19), anunciou que irá 

iniciar o processo de licitação para 5G, disponibilizando 60 MHz de espectro 

nacional entre as bandas de 700 MHz e de 3.500 MHz62.  

No entanto, o uso da banda de 3,5 GHz ainda deve decidir sobre como a banda é 

classificada. Em junho de 2018, a SUBTEL "congelou" o uso da banda de 3,5 GHz 

porque foi considerado subutilizado. Um processo de supervisão63 regulamentar 

constatou que, de 60 localidades cobertas por essas licenças, 73% não possuíam 

serviços de comunicação nessa faixa que foram concedidos entre 2001 e 2005 

para a Claro, Entel, Telsur, Telefónica e VTR para acesso fixo e sem fio. Esse 

"congelamento" implicava a suspensão do uso comercial da banda. 

Em outubro de 2018, a SUBTEL anunciou uma resolução que permitia o uso 

parcial da banda de 3,5 GHz exclusivamente para serviços de telefonia fixa, onde 

a Claro e a Entel anunciaram que suspenderiam ações legais que haviam movido 

contra o "congelamento" da banda de 3,5 GHz. 

No final de novembro de 2018, a Telefónica anunciou que havia enviado uma 

reclamação ao TDLC, considerando que a permissão para o uso parcial da banda 

                                                 

61 https://www.subtel.gob.cl/subtel-ingresa-consulta-del-plan-nacional-de-espectro-al-tdlc/ 

62 Subtel, comunicado de imprensa de 25 de Fevereiro, 2019, obtidos em 13 de Março de 2019 https://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-

licitacion-de-espectro-para-desarrollo-de-5g/  

63 Consultado em http://www.subtel.gob.cl/subtel-congela-uso-de-banda-3-5-ghz-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-red-5g/ 

https://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-licitacion-de-espectro-para-desarrollo-de-5g/
https://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-licitacion-de-espectro-para-desarrollo-de-5g/
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de 3,5 GHz dá aos seus concorrentes Entel e Claro uma vantagem no eventual 

lançamento de redes 5G no país64.  

Em fevereiro de 2019, a SUBTEL anunciou que emitirá licenças experimentais na 

faixa de 3,5 GHz para testes de 5G no Chile, para testar casos de uso da indústria 

conectada65. 

3.4 COLÔMBIA 

Na Colômbia, foi realizado um "leilão 4G" em 2013, que oferecia e atribuía blocos 

das bandas de 1,7/2,1 GHz e 2,5 GHz, incluindo blocos FDD e TDD. 

A Colômbia seguirá as diretrizes que emergiram do CMR-15, especificamente a 

resolução 238, que no parágrafo 1.13 estabelece parâmetros sobre as bandas 

milimétricas. Esta escrita serve de guia para a Administração Nacional do 

Espectro (ANE)66. 

A Colômbia, juntamente com o Brasil e o Uruguai, apoia o uso da parcela de 

24,25-27,5 GHz para os serviços móveis IMT. Essas bandas estão alinhadas com 

as decisões da Asia-Pacific Telecommunity (APT), que proporcionariam maiores 

economias de escala aos fabricantes de equipamentos.  

A Colômbia identificou as bandas médias entre 3,3 e 3,7 GHz para o IMT. 

Algumas destas frequências estão ocupadas, embora em Dezembro de 2019, 

100 MHz de 3,4-3,5 GHz serão liberados. Até 2020, a Agência Nacional do 

Espectro pretende disponibilizar 400 MHz da banda de 3,5 GHz. Parte dessas 

frequências é ocupada por serviços fixos sem fio. 

Colômbia: Diferentes cenários no espectro IMT67 

                                                 

64 “Supreme Court and TDLC to consider challenges over spectrum”. Telegeography. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/11/30/supreme-court-and-tdlc-to-consider-challenges-over-spectrum/ 

65 “O governo vai abrir licenças experimentais para a implantação de 5G em indústrias inteligentes". SUBTEL. https://www.subtel.gob.cl/gobierno-

abrira-permisos-experimentales-para-despliegue-de-5g-en-industrias-inteligentes/ 

66 Veja a nota de rodapé 12 sobre a Resolução 238 

67 Fonte: Agencia Nacional del Espectro (ANE) 
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Como mostra o gráfico anterior, a Agência Nacional do Espectro (ANE) planeja 

disponibilizar 400 MHz da faixa de 3,5 GHz entre 2018 e 2020. Parte dessas 

frequências é ocupada por serviços fixos sem fio. 

Em 2019, o MINTIC abriu prazos para receber um interesse para atribuir espectro 

em várias faixas, incluindo a "Banda E" (71-76 GHz e 81-86 GHz) para links e uma 

das faixas em estudo para o espectro 5G.  

Em Abril de 2019, a ANE publicou uma consulta pública sobre bandas adequadas 

para o desenvolvimento do 5G na Colômbia, entre as quais se confirma a 

intenção de utilizar as bandas de 600 e 700 MHz, assim como a faixa 3,3-3,8 GHz. 

. Entre as bandas milimétricas, propõe-se a utilização da banda de 26 GHz (24,25-

27,5 GHz) e considera-se a banda de 28 GHz, embora sejam necessárias 

modificações nas alocações de algumas sub-bandas. 

Em relação à Banda E, a ANE afirma que foi implementado um mecanismo de 

alocação ágil de espectro para serviços fixos e links ponto-a-ponto (regulados 

na resolução 366 de 2019) levando em conta que há baixa probabilidade de 

interferência entre os links e outros usos da banda, como backhaul para redes 

móveis e links sem fio de última milha. 
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A ANE incluiu em seus projetos para 2019 uma chamada para estudos de 

coexistência da banda de 26 GHz.68 

A ANE irá financiar (sujeito a disponibilidade orçamental) o estudo da 

coexistência de IMT e serviços fixos por satélite na faixa dos 3,5 GHz, de acordo 

com os resultados69 dos projetos de investigação para 2019 publicados pela 

ANE. A Escola Colombiana de Engenharia Julio Garavito será responsável por 

este projeto. 

3.5 COSTA RICA 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações (MICITT) está atento ao 

que acontece com as definições que são adotadas pela Comissão 

Interamericana de Telecomunicações (CITEL) e da futura Conferência Mundial 

de Radiocomunicações de 2019. 

No Plano Nacional de Desenvolvimento das Telecomunicações 2015-202170, a 

banda de 3,5 GHz é indicada como um espectro aberto para as tecnologias IMT.  

O governo analisa a canalização da banda C estendida por 3,3 GHz, dependendo 

da CITEL e da CMR 19. Atualmente, a banda é usada para serviços fixos com 

certa ocupação. Porém, o leilão não está incluso no cronograma.71 

Dos 200 MHz que a banda de 3,5 GHz ocupa, 25 MHz está nas mãos do Instituto 

de Eletricidade da Costa Rica (ICE) e os 175 MHz restantes são de propriedade 

da Radiográfica Costarricense, pertencente ao ICE.  

Espectro Atribuído ao IMT72 

                                                 

68 “Chamada para projetos de pesquisa da banda de 26 GHz". ANE. https://www.ane.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/948-

convocatoria-de-proyectos-para-investigaciones-banda-de-26-ghz 

69 Consultado em 

https://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/GestionConocimiento/Convocatoria_2019/Resultados_convocatoria_2019.pdf 

70 MICITT, Plan Nacional de Telecomunicações 2015-2021 https://micit.go.cr/images/Telecomunicaciones/pndt/PNDT-

2015-2021.pdf 

71 Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, ibid. 

72 Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, ibid. 

https://micit.go.cr/images/Telecomunicaciones/pndt/PNDT-2015-2021.pdf
https://micit.go.cr/images/Telecomunicaciones/pndt/PNDT-2015-2021.pdf
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Existe uma primeira abordagem com operadores para as bandas de 24-25 GHz. 

Não há usuários nessas bandas. 

De acordo com a Linha de Ação 6 do Plano Nacional de Telecomunicações 2015-

2021 referente a Redes Radioelétricas e Espectro, o MICITT espera ter 890 MHz 

de espectro de rádio atribuído ao IMT até 202173. 

3.6 EQUADOR 

No Equador, a ARCOTEL publicou uma consulta em abril de 2018 sobre a 

canalização da faixa 3,3-3,6 GHz com o objetivo de promover o IMT-Avançado 

no Equador, que acabou não sendo leiloado. De acordo com a ARCOTEL, a banda 

3,3-3,4 GHz não está em uso, enquanto a de 3,4-3,6 GHz há 71,5 MHz licenciados 

para duas empresas estatais (50 MHz em todo o país para CNT e 21,5 MHz 

regionais para a ETAPA no distrito de Cuenca). A proposta de canalização 

contempla a revogação de resoluções que deram as autorizações de liberação 

das bandas. 

A proposta de canalização do segmento 3,3-3,6 GHz sugere disponibilizá-los 

para o acesso ao TDD. A faixa de 3,3-3,4 GHz seria dividida em 10 blocos de 10 

MHz cada para uma largura de banda de 100 MHz e a banda 3,4-3,6 GHz seria 

                                                 

73 MICITT, Matriz de Metas do PNDT 2015-2021, página 26 

https://micit.go.cr/images/Telecomunicaciones/pndt/matriz-del-pndt-2015-2021-agosto-2018-web-actualizado.pdf 

https://micit.go.cr/images/Telecomunicaciones/pndt/matriz-del-pndt-2015-2021-agosto-2018-web-actualizado.pdf
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segmentada em 20 blocos de 10 MHz cada para uma largura de banda total de 

200 MHz.  

O projeto de resolução propõe a revogação das resoluções que permitem o uso 

atual da faixa 3,4-3,6 GHz pela CNT e pela ETAPA74 para permitir seu uso no 

desenvolvimento do IMT-Avançado. Juntos, esses espaços adicionarão um 

potencial de 300 MHz para a banda larga móvel no Equador. 

3.7 EL SALVADOR 

O governo está analisando a possibilidade de alocar a faixa de 2,3 GHz para o 

desenvolvimento do TMI. Em 2018, a Superintendência Geral de Eletricidade e 

Telecomunicações (SIGET) emitiu uma resolução para evitar novas atribuições 

nessa porção do espectro até que seja determinado se é viável usá-lo para 

serviços móveis75. 

Em Abril de 201876, El Salvador reservou a sub-faixa 2500-2570/2620-2690 MHz 

para analisar se é viável usá-la para oferecer serviços de banda larga. Em 18 de 

abril de 2018, foi confirmada a concessão de 50 MHz de espectro na faixa de 2,5 

GHz à Tigo (Millicom)77. Essas concessões correspondem à faixa de 2.570 a 

2.620 MHz, que foi designada no Quadro Nacional de Frequências (CNAF) para 

o desenvolvimento do IMT e canalizada como um bloco TDD78. Isto foi o 

resultado de um leilão de espectro realizado entre Janeiro e Fevereiro de 2018. 

Por outro lado, El Salvador apenas realizará um leilão de 140 MHz dividido entre 

as bandas de 1,9 GHz e 1,7/2,1 GHz. Em Fevereiro de 2019, o SIGET publicou em 

seu site os termos do leilão para comentários sobre organiza-lo em Abril daquele 

ano. 

3.8 MÉXICO 

No México, a banda de 2,5 GHz foi leiloada apenas em Agosto de 2018, onde a 

Telcel, uma operadora de telefonia móvel, foi autorizada a adquirir parte da 

banda que foi atribuída ao MVS, um grupo de serviços de televisão paga. Um 

acordo foi estabelecido em 2013 para recuperar a maior parte da faixa de 2,5 

GHz, que foi atribuída aos operadores fixos. 

                                                 

74168-05-CONATEL-2001 de 4 de Abril de 2001, 337-14-CONATEL-2008, de 4 de julho de 2008, 454-29-CONATEL-2007 de 25 de Outubro de 2007 e 

as que geralmente se opõem à canalização proposta. 

75 Resolução T-0051-2018, consultada em https://www.siget.gob.sv/hace-del-conocimiento-al-publico-en-general-la-suspension-de-nuevas-

asignaciones-de-frecuencias-en-la-banda-de-2500-2570-mhz-apareada-con-2620-2690-mhz/ 

76 Resolução T-0054-2018 da SIGET, disponível em https://www.siget.gob.sv/hace-del-conocimiento-al-publico-en-general-la-suspension-de-

nuevas-asignaciones-de-frecuencias-en-la-banda-de-2500-2570-mhz-apareada-con-2620-2690-mhz/ 

77 Ato referido na Resolução T-0197-2018, datado 2 de Março de 2018. https://www.siget.gob.sv/siget-hace-saber-disposicion-transitoria-para-la-

renovacion-de-las-concesiones-de-servicios-diferentes-a-los-de-radiodifusion-sonora-y-televisiva/ 

78 Divisão de Tempo Duplex 
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As decisões do Instituto de Telecomunicações Federal (IFT) sobre faixas médias 

e altas para o IMT 2020 serão em linha com o que acontece em futuras reuniões 

da CITEL e da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2019. 

Nas bandas milimétricas (altas frequências), o IFT aguarda estudos para 

tecnologias de compatibilidade 5G na frequência de 28 GHz. O regulador lançou 

uma consulta pública concluída em agosto de 2017 para identificar 

necessidades de espectro para o IMT entre 24,25 GHz e 86 GHz. 

México: Situação atual das bandas milimétricas79 

 

Com relação às bandas médias, o IFT identificou 100 MHz dentro de 3,3 GHz 

como uma possibilidade de alocação para o IMT. 

Plano de médio e longo prazo para IMT no México80 

                                                 

79 Fonte: IFT, Relatório Executivo da Opinião Pública sobre a identificação de necessidades de espectro IMT entre 24,25 GHz e 86 GHz 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/9480/documentos/resumenejecutivoid-27.pdf  

80 Fonte: IFT, IMT no México - Mais espectro para aplicações de banda larga móvel, Fevereiro de 2017 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imtenmexico2017a_0.pdf  

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/9480/documentos/resumenejecutivoid-27.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imtenmexico2017a_0.pdf
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Nesta banda, o segmento de 3-3,35 GHz é atribuído a projetos do governo (Redes 

Estaduais de Educação, Saúde e Governo, a fim de trazer serviços de banda larga 

para os três níveis de governo, assim como órgãos e entidades públicas). 

No México, a banda de frequências 3,4-3,6 GHz tem uma complexidade 

particular, pois é usada por dois tipos de serviços: serviço fixo por satélite 

através do Sistema de Satélite do Governo Federal e a prestação de serviço de 

acesso fixo ou móvel em todo o país por três operadoras, dentro dos segmentos 

de 3.425-3.500/3.525-3.600 MHz. De acordo com o Registro Público de 

Concessões, a Telmex, Axtel e a AT&T México ganharam as ganharam81. As 

licenças não foram renovadas e expiram em 2018-2019 dependendo do 

licenciado. O IFT analisa as extensões que essas bandas poderiam ter e suas 

condições. O regulador ainda não definiu quais ações devem ser tomadas sobre 

essas decisões. 

No entanto, o regulador reconhece na Tabela Nacional de Atribuição de 

Frequências (CNAF) que a faixa de frequências 3,4-3,6 GHz foi identificada para 

sistemas IMT, de acordo com a Resolução 223 (Rev. WRC-15) e nota 

internacional 5.431B do RR82.  

                                                 

81 IFT, Registro Público de Concessões http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/  

82 Tabela Nacional de Atribuição de Frequências, Nota Nacional MX213: "Os segmentos de frequência 3425-3500/3525-

3600 GHz estão atualmente alocados para o fornecimento de acesso fixo ou móvel"). No entanto, foi identificada para o 

IMT (Nota nacional MX213A: “A faixa de frequências 3,4-3,6 GHz foi identificada para sistemas IMT, de acordo com a 

Resolução 223 (Rev. WRC-15) e a nota internacional 5.431B do RR. Esta identificação não impede a utilização desta faixa 

de frequência por quaisquer outros serviços ao qual está alocado e não estabelece prioridade no Regulamento das 

Radiocomunicações". http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-

http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf#http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf
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Um documento do IFT, publicado em setembro de 201883, destaca a necessidade 

de um quadro regulamentar diferente do tradicional focando em uma abordagem 

mais simples e mais flexível para a partilha e inovação, especialmente para 

bandas como 3,5 GHz. 

Haverá mais detalhes sobre as bandas de média e alta no futuro programa de 

espectro que o IFT está preparando para decidir as políticas dos próximos seis 

anos. O novo programa de radiofrequência estaria pronto no final de 2018. 

Em abril de 2019, a Unidade de Espectro Radioelétrico publicou o documento 

"Panorama do espectro radioelétrico no México para serviços móveis de quinta 

geração"84.  O relatório não atribui bandas de frequência e é fornecido como 

material informativo para o trabalho da WRC-19. A unidade do IFT concluiu que 

haveria disponibilidade de 11.190 MHz para desenvolver o 5G no México. Desse 

montante, 420 MHz já estão alocados nas faixas de 700 MHz, 2,5 GHz e 3,5 GHz. 

Neste documento, o IFT considera a banda de 26 GHz, mas não a banda de 28 

GHz. 

Identificado pela UER do IFT como um espectro em potencial para o 

5G 

 

Em 1 de Outubro de 2018, o IFT publicou a versão mais recente do Quadro 

Nacional de Frequências (CNAF)85 como resultado de uma consulta em Maio 

                                                 

radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf#

overlay-context=espectro-radioelectrico/cuadro-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-cnaf  

83 IFT, Visão Reguladora de Telecomunicações e Radiodifusão, 2019-2023 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/transparencia/1vision19-23.pdf  

84 “Panorama do espectro radioelétrico no México para serviços móveis de quinta geração". IFT. 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf 

85 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/dofpift050918539.pdf 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf#http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf#http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/transparencia/1vision19-23.pdf
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daquele ano86. Durante a consulta, várias operadoras e associações da indústria 

sugeriram atribuir segmentos da banda 3,5 GHz (especificamente entre 3,4-3,6 

GHz) para o serviço móvel em caráter primário, tendo em conta as 

responsabilidades internacionais da banda para impulsionar as implantações 

5G.  

A nova CNAF não atribuiu, em base primária, as bandas 28 e 24 GHz ao serviço 

móvel, que estava entre as sugestões feitas na consulta com empresas e 

organizações de telecomunicações. O novo CNAF mantém o segmento 37-40 

GHz para serviços móveis em uma base primária, a partir da versão anterior. 

3.9 PANAMÁ 

A Autoridade de Serviços Públicos (ASEP) aguarda as definições da WRC-19 para 

estabelecer os próximos passos em face do IMT-2020, em faixas médias e altas. 

No Panamá, a faixa de 2,5 GHz para serviços móveis ainda não é utilizada, mas 

a ASEP emitiu a resolução AN No. 13073-Telco87 em Janeiro de 2019, onde 

anunciou a consulta pública No.004-14, sobre a modificação do Plano Nacional 

de Atribuição de Frequências (PNAF). A resolução conclui a consulta e abre 

caminho para que as partes interessadas enviem contribuições técnicas à ASEP 

para utilizar a faixa dos 2,5 GHz, embora a sua alocação ainda não tenha sido 

planejada. 

A banda de 3,5 GHz para serviços móveis não está sendo considerada, pois está 

ocupada e ativa para serviços fixos sem fio ponto-a-multiponto. 

3.10 PARAGUAI 

No Paraguai, o regulador publicou o diretório de resolução 36/2019 em Janeiro 

de 2019, que inclui a faixa de 3,5 GHz como banda IMT no Plano Nacional de 

Atribuição de Frequências (PNAF). O segmento 3,4-3,6 GHz foi alocado para o 

serviço móvel em uma base primária e foi canalizado para 40 blocos de 5 MHz 

no modo FDD. 

3.11 PERU 

Em fevereiro de 2018, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) 

modificou o Plano Nacional de Atribuição de Frequências (PNAF), reconhecendo 

a falta de atribuição de espectro de radiofrequências para as tecnologias IMT. 

Consequentemente, surgiu a necessidade de identificação e designação de 

novas faixas de frequências para atender a atual e futura demanda crescente por 

serviços de telecomunicações móveis. 

                                                 

86 http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-anteproyecto-de-actualizacion-del-cuadro-nacional-de-atribucion-

de-0?page=1 

87 Disponível em https://www.asep.gob.pa/?p=178172 
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O MTC concluiu que as bandas de frequência que podem ser usadas no Peru 

para o desenvolvimento do IMT, por pertencerem à Região 2, são:  

• 452, 5 - 457, 5/ 462, 5 - 467, 5 MHz 

• 698- 806 MHz;  

• 806 - 824 MHz e 851 - 869 MHz; 824 - 849 / 869 - 894 MHz; 849 - 851 MHz 

e 935 - 939 MHz; 894 - 902 / 939 - 960 MHz; 899 - 915 MHz / 944- 960 

MHz 

• 1427 - 1 518 MHz; 1710 - 2692 MHz (incluem as Bandas de 2.3 e de 2.5)  

• 3400—3 600 MHz 

Com a identificação das bandas de frequências acima, o país adapta-se aos 

novos acordos internacionais sobre as faixas de frequências do IMT previstas 

no novo Regulamento das Radiocomunicações da UIT (RR-2016). Em qualquer 

caso, a identificação dessas bandas para o IMT não impede seu uso para os 

demais serviços que foram alocados nessas bandas, nem estabelece qualquer 

prioridade no Plano Nacional de Atribuição de Frequências. 

O MTC propôs a reorganização da banda de 2,3 GHz como parte de um conjunto 

de seções do espectro que podem fornecer capacidade para novas licitações. 

De acordo com a autoridade, a banda está alocada a dois comerciantes que 

fornecem serviços fixos sem fio e os autorizam a reterem uma porção do 

espectro em troca de devolver a capacidade que permita ao governo oferecer até 

60 MHz em todo o país, em caso de um novo leilão.88 

O MTC considera reorganizar a banda de 2,5 GHz. As licenças de banda de 2,5 

GHz estão atualmente distribuídas entre Entel, América Móvil (incluindo OLO e 

TVS), Bitel e Cotel. A data oficial de início do reorganização das bandas é 

Dezembro de 2018, portanto, com um leilão acontecendo entre 2019 e 2020. 

Essa faixa de frequência é distribuída de forma diferente dependendo da região, 

então o MTC gerou duas propostas de reorganização89: 

Proposta de reorganização para a faixa de 2,5 GHz. Fonte: MTC 

 

                                                 

88Proposta de reorganização para a banda de 2,3 GHz: Resolução administrativa 070-2019-MTC/27 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/289662/R.D._N__070-2019-MTC-27.pdf 

89Proposta de reorganização para a banda de 2,5 GHz: Resolução administrativa 071-2019-MTC/27, consultada em 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/289663/R.D._N__070-2019-MTC-27.pdf 
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Com relação às bandas médias entre 3,4-3,6 GHz, a modificação do PNAF indica 

que estão alocadas em uma base primária para a prestação de serviços públicos 

de telecomunicações usando sistemas de acesso sem fio. As faixas de 

frequência estão reservadas; enquanto essa situação durar, o MTC não realizará 

novas alocações nesta banda. As concessionárias com atribuições na referida 

faixa poderão continuar operando até o término de suas respectivas licenças, ou 

até que sejam feitas modificações nos processos de alocação, canalização e/ou 

reorganização, de qualquer maneira, as empresas concessionárias devem 

cumprir as provisões que o determinadas pelo MTC. 

3.12 URUGUAI 

O Uruguai é o único mercado em que uma implantação 5G foi feita no momento 

em que este relatório foi preparado. Apesar desse progresso, o potencial de uma 

banda como a de 2,5 GHz no espaço da banda média ainda não é explorado no 

país. O Executivo publicou o Decreto n.° 429/01890, que inclui um plano de leilão 

de bandas de espectro de 1,8 GHz, 2,5 GHz e da extensão AWS, esperando por 

avanços no uso de espectro de bandas médias neste mercado em 2019. 

Com exceção da identificação em conjunto com o Brasil e a Colômbia da banda 

de 24,25-27,5 GHz (banda 26 GHz) em CITEL, o Uruguai atualmente não tem 

planos para formalmente identificar um novo espectro para o IMT ou bandas 

média/altas. 

O país aguardará os resultados da WRC-19 para, então, identificar o novo 

espectro de IMT. 

A operadora Antel implantou a primeira rede 5G na América Latina em uma área 

de Maldonado. De acordo com o operador de comunicações, a rede utiliza a 

banda de 28 GHz91, sendo que a Unidade Reguladora de Serviços de 

Comunicação (URSEC) confirmou que a operadora está autorizada a usar o 

bloco 27,5-28,35 GHz (850 MHz).92 

                                                 

90 A atribuição de utilização de radiofrequências por concurso é genericamente autorizada para efeitos de prestação de serviços de 

telecomunicações móveis nas faixas detalhadas no presente decreto. Decreto N° 429/018. https://www.presidencia.gub.uy/normativa/2015-

2020/decretos/decretos-12-18 

91 “Antel, Nokia make 5G call using 28GHz band”. Telegeography. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/11/antel-nokia-make-5g-call-using-28ghz-band/ 
92 A 5G Americas obteve essa informação diretamente da URSEC através de um pedido de transparência. 



44 
ESPECTRO 5G NA AMÉRICA LATINA E CARIBE: FAIXAS MÉDIAS E ALTAS 

De acordo com a URSEC, em junho de 2006, essa porção do espectro foi atribuída 

à ANTEL para o uso do serviço de sistema de distribuição local multiponto local 

(LMDS, em inglês). A agência argumenta que, embora a banda 28 GHz ainda não 

seja atribuída ao IMT, várias administrações nacionais têm autorizado 

implementações móveis para atender às novas exigências, além de segmentos 

que podem ser analisados durante a WRC-19. 

O Uruguai identificou a parcela de 3,3-3,4 GHz para IMT após a WRC-15. Esta 

parte do espectro está em fase de identificação e não está harmonizada a nível 

regional. 

Uma situação semelhante ocorre com a banda 3,4-3,6 GHz, embora este 

espectro esteja harmonizado.  

No Uruguai, a banda de 3,4-3,7 GHz tem atribuições de serviços fixos sem fio 

ponto-a-multiponto. Não há previsão de alteração adotada para o IMT até 

Setembro de 2019. 
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