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INTRODUÇÃO
A adoção das tecnologias de telecomunicações móveis foi constante durante a década
de 2010 na América Latina e no Caribe, em um contexto de transição para os serviços
de dados como serviços principais. Isso foi possível graças ao desenvolvimento de
redes de banda larga móvel 3G e 4G, por meio de investimentos realizados por
operadoras móveis, novas atribuições de espectro de rádio e o desenvolvimento de um
ambiente de ofertas amplas de dispositivos para os usuários.
Durante a década de 2020, espera-se que a quinta geração móvel (5G) se desenvolva e
amadureça globalmente, considerando que já existem redes 5G em operação. Em
abril de 2022, havia 221redes 5G no mundo1, dentre as quais 24 estão em países e
territórios da América Latina e do Caribe: Argentina (1), Brasil (4), Chile (4), Colômbia (1),
República Dominicana (2), México (1), Peru (3), Porto Rico (3), Ilhas Virgens dos Estados
Unidos (2), Suriname (1), Trinidad e Tobago (1) e Uruguai (1).
As redes 5G coexistirão com 3G e 4G antes de serem substituídas completamente. O
desenvolvimento contínuo de 4G e 5G significa que durante a década de 2020 é
esperado um aumento no número de dispositivos móveis conectados e no tráfego
móvel. Além disso, a adoção massiva da Internet das Coisas (IoT) implica no surgimento
de novas conexões, serviços e clientes que exigirão mais recursos das redes sem fio.
Diante disso, o desafio do setor de telecomunicações móveis será entregar capacidade
suficiente para atender ao aumento da demanda de tráfego e a novos casos de uso para
diferentes perfis de usuários. Uma característica técnica (mas não única) que vai
diferenciar a 5G das gerações anteriores é a utilização de novas faixas de frequências
que não eram até então utilizadas para Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT
em inglês), especificamente entre as faixas de 24,25 GHz a 86 GHz.
Este intervalo conta com bandas de ondas milimétricas (mmWave em inglês) que serão
essenciais para atingir os objetivos de desempenho definidos nos requisitos IMT-2020
para sistemas 5G.2 O potencial das bandas mmWave reside na grande disponibilidade
de espectro somadas para as redes e comunicações de alta velocidade devido às
características físicas dessas faixas de espectro radioelétrico. Por exemplo,
velocidades multi-gigabyte para banda larga móvel ou latências de 1 milissegundo são
possíveis usando o espectro mmWave.
Assim como as bandas mmWave apresentam vantagens para a 5G, seu uso também
envolve desafios técnicos e regulatórios. A propagação de bandas deste tipo é muito
menor do que no espectro sub-6 GHz e os sinais podem ser atenuados por barreiras
físicas ou algumas condições climáticas. Além disso, o uso deste novo tipo de espectro
para IMT exigirá redes com maior densidade de infraestrutura e componentes
eletrônicos mais sofisticados para adaptar os equipamentos mmWave aos dispositivos
e terminais de rede.
Portanto, a utilização dessa nova porção do espectro para o desenvolvimento do IMT
requer avanços tecnológicos, mas também mudanças regulatórias. O espectro da
1

Informações fornecidas pela Telegeography para a 5G Americas https://www.5gamericas.org/resources/deployments/
Relatório ITU-R M.2410 (11/2017). Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio
interface(s). Recuperado el 10 de septiembre de 2020 de https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017PDF-E.pdf
2

2

banda mmWave precisa ser identificado, alocado e até mesmo reorganizado em alguns
casos pelos governos que desejam alocá-lo para serviços móveis dentro dos próximos
anos. A alta densidade de infraestrutura que será necessária implica a implantação de
mais fibra ótica e small cells nas cidades mais populosas, o que torna importante
acelerar os procedimentos de autorização de infraestrutura. Em alguns casos, será
necessário revisar os regimes de gestão de espectro para adaptar elementos como
limites de espectro, áreas de cobertura e mecanismos para alocação de recursos
eficazes às características das bandas mmWave.
Este relatório da 5G Americas lança luz à situação das bandas mmWave para IMT em
países da América Latina e do Caribe que já habilitaram seu uso ou estão planejando
fazê-lo.
A primeira parte do relatório aborda o potencial da mmWave para serviços e casos de
uso na 5G. O segundo cobre a identificação geral do espectro dentro das bandas
mmWave para o desenvolvimento da IMT. A terceira seção aborda o panorama das
bandas mmWave na América Latina e no Caribe. A quarta e última parte inclui as
conclusões do relatório.
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POTENCIAL
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As redes 5G usarão espectro de diferentes tipos para atingir as metas de desempenho
dos sistemas IMT-2020. Dentro das bandas sub-6 GHz, existem segmentos importantes
como a faixa de 3,5 GHz (3,3 - 3,8 GHz) devido ao seu potencial de padronização
internacional, ou 600 MHz devido às suas características de propagação superiores no
fornecimento de cobertura. A mmWave será um componente das redes 5G focada
principalmente no aumento da capacidade devido à largura de banda que fornecerão e
à possibilidade de estabelecer comunicações de altíssima velocidade.
MmWave é um recurso de espectro estratégico considerando cenários de uso dentro da
próxima década em que aumentos substanciais são esperados na quantia de tráfego
móvel e na variedade de dispositivos conectados. O mmWave será útil em cenários de
mobilidade que requeiram áreas de serviço com alta densidade de usuários, conexões
IoT que demandem comunicações de alta capacidade, mas também podem ser um
recurso eficaz para fornecer infraestrutura de transporte e “última milha (last mile)” para
redes de telecomunicações.

USUÁRIOS E TRÁFEGO MÓVEL: PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO.
Uma estimativa3 considera que até 2022 as conexões 5G globais chegarão a 1,3 bilhões
e que continuarão a crescer, chegando a 4,8 bilhões em 2026. Na América Latina e no
Caribe, a expectativa é que até 2026 as conexões por meio da 5G ultrapassem 300
milhões. A título de referência, a mesma fonte indica que em setembro de 2021
contavam 485 milhões de ligações LTE. A expectativa regional para a primeira metade
da década de 2020 é que a LTE continue sendo a principal tecnologia móvel em número
de conexões, e que coexista com a 5G.

3

Prognóstico proporcionado pela OMDIA para a 5G Americas.
https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/global/
https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/latin-america/
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Figura 1. Previsão de crescimento de conexão móvel por tipo de tecnologia 2021
2026. Fonte: Omdia.4

-

Uma estimativa da Cisco5 calcula que até 2023 os usuários da América Latina terão em
média 3 dispositivos conectados, quase um a mais do que em 2018. Nesse período, a
Cisco estima que a velocidade média das conexões de banda larga móvel passariam de
8 Mbps para quase 30 Mbps, fator que pode motivar o uso de aplicativos que aumentam
o tráfego móvel, como os baseadas em uso de vídeo.
Em relação ao tráfego móvel, a Ericsson6 prevê que smartphones, tablets, roteadores e
laptops com esse tipo de conexão juntos gerarão muito mais tráfego. Em 2021, a
Ericsson estima que cerca de 3 exabytes mensais foram gerados na região e que até
2027 esse número aumentará para aproximadamente 18 exabytes mensais.

4

Obtido
em : https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/latin-america/
Cisco Annual Internet Report (2018 -2023)
6
Ericsson Mobility Visualizer.
https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer
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Figura 2. Projeção de tráfego móvel na América Latina (exabytes por mês)
2027 gerados por dispositivos móveis. Fonte: Ericsson.

2021 -

Globalmente, a Ericsson estima que o vídeo será o principal fator determinante para o
aumento do tráfego móvel durante a primeira metade da década de 2020.
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Figura 3. Projeção de tráfego móvel global (exabytes por mês) 2021 - 2027 por tipo de
inscrição. Fonte: Ericsson.
Uma revisão das estimativas fornecidas por diferentes fontes sugere que na primeira
metade da década de 2020 na América Latina a penetração de dispositivos com
capacidade de conexão com redes móveis mais avançadas tende a aumentar e que o
tráfego por meio dessas redes tende a aumentar sustentado, principalmente, pelo uso
de vídeo.

MMWAVE E 5G
O potencial das bandas mmWave é destinado a redes sem fio 5G, para que acessem
porções maiores de espectro que permitam comunicações de alta capacidade em
cenários de densidade de conexão mais alta. Este potencial deve levar em consideração
os desafios técnicos associados às bandas mmWave, notadamente a menor
propagação deste tipo de onda e maior atenuação do sinal diante de obstáculos físicos
ou mesmo de condições climáticas.
Existem outros desafios associados à fabricação de equipamentos compatíveis com
mmWave que a indústria já está trabalhando, como projetar componentes eletrônicos
menores que atendam a alguns requisitos técnicos, como parâmetros térmicos e de
eficiência energética. 7

7

AN Uwaechia and NM Mahyuddin, "A Comprehensive Survey on Millimeter Wave Communications for Fifth-Generation
Wireless Networks: Feasibility and Challenges," in IEEE Access, vol. 8, pp. 62367-62414, 2020, doi:
10.1109/ACCESS.2020.2984204.
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Devido às suas características físicas, o espectro pode ser dividido em faixas. Por
exemplo, no relatório "5G Spectrum Recommendations" 8, a 5G Americas apresenta uma
divisão em três faixas:
●
●
●

Espectro Baixo: até 3 GHz
Espectro Médio: entre 3 GHz e 6 GHz
Espectro Alto: acima de 6 GHz

Outra forma de dividir o espectro, principalmente considerando as propriedades
específicas das bandas mmWave é o espectro IMT abaixo de 6 GHz (sub-6 GHz) e acima
de 6 GHz.
Cada faixa de espectro tem características diferentes que podem ser levadas em
consideração para cenários de implementação ou casos de uso. O espectro de bandas
de frequência mais baixa tem capacidade superior de propagação e penetração em
ambientes internos. Essas porções do espectro têm larguras de banda menores, uma
condição que contribui para que sejam menos adequadas para bandas de capacidade.
O espectro de banda média apresenta uma combinação de alcance para fornecer
cobertura e largura de banda suficiente para melhor capacidade de transmissão. O
espectro de bandas médias é estratégico devido a essas condições, principalmente em
ambientes urbanos com maior densidade de conexões.
As "bandas altas", entendidas como espectro acima de 6 GHz, são bandas de
capacidade devido a quantidade de espectro disponível e altas taxas de transmissão de
dados que podem ser obtidas. Nessas bandas de frequência as ondas atingem uma
propagação menor e os sinais são atenuados de forma mais significativa pela presença
de barreiras físicas e condições climáticas, como a chuva. No entanto, a combinação de
menor alcance e alta capacidade tornam as bandas mmWave estratégicas para atender
áreas que contam com a implantação de small cells específicas para alto tráfego,
mesmo em ambientes internos. Para tirar proveito desse potencial, há uma necessidade
de implantações relativamente densas de infraestrutura de rede.
Essas diferenças são importantes para o planejamento da rede, feito pelas operadoras,
levando em consideração as necessidades de tráfego. As redes 5G representam uma
evolução significativa para as redes móveis como infraestrutura de conectividade e a
mudança “geracional” não representará apenas melhorias nas velocidades do serviço
de banda larga móvel. A recomendação da União Internacional de Telecomunicações
(UIT) ITU-R M.20839 estabelece que, no futuro são esperados novos tipos de demanda
por serviços de telefonia móvel, novos volumes de tráfego e o surgimento de
dispositivos e serviços com necessidades técnicas distintas.
Nesta recomendação é demonstrado como os valores de destino para sistemas IMT202010 representam melhorias em relação ao IMT-Advanced em vários indicadores de

8

5G Americas, “5G Spectrum Recommendations”, abril 2017 https://www.5gamericas.org/5g-spectrumrecommendations/
9
Recomendação ITU-R M.2083 (09/2015). IMT Vision – Framework and overall objectives of the future deployment of IMT
for 2020 and beyond. Recuperado el 9 de septiembre de 2020 de https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-RECM.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf
10
Os valores-alvo foram definidos baseados em pesquisas para o desenvolvimento dos sistemas IMT-2020. Eles são
valores sujeitos a mudanças conforme o avanço da pesquisa e padronização das tecnologias associadas.
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desempenho, como taxas de dados, latência, densidade de conexão e eficiência
espectral.

Figura 4. Comparação de aprimoramentos nos principais recursos do IMT-2020
versus IMT-Advanced. Fonte: ITU-R M.2083.
Em geral, são previstos três ramos de aplicações principais para a 5G:
●
●
●

Banda larga móvel aprimorada (eMBB, em inglês).
Comunicações de baixa latência ultra confiáveis (URLLC, em inglês).
Massive Machine Type Communications (mMTC).

Dentro dessas três ramificações, existem diferentes cenários ou casos de uso. Por
exemplo, 5G para cidades inteligentes seria um aplicativo do tipo mMTC, enquanto
serviços de saúde remotos ou cirurgias assistidas por robôs poderiam ser aplicativos
URLLC. Embora existam casos de uso antecipados da 5G, é muito provável que surjam
mais serviços que atualmente não são considerados.

9

Figura 5. Cenários de uso do IMT-2020. Fonte: ETSI.11
Cada caso de uso ou aplicativo exigirá diferentes parâmetros de serviço. Os recursos de
rede que uma planta automatizada de uma rede 5G pode exigir podem ser muito
diferentes daqueles de “edifícios inteligentes”, por exemplo. A diversidade de requisitos
combinada com uma variedade de perfis de usuário significa que as redes 5G devem ter
capacidade suficiente não apenas para garantir mais conexões, mas para poder
distribuir e alocar recursos de rede de acordo com necessidades muito específicas.

11

ETSI. https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g
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Figura 6. Importância dos principais recursos dos sistemas IMT-2020 em diferentes
cenários de implementação. Fonte: ITU-R M.2083 O
O espectro é um insumo essencial para redes de telecomunicações sem fio, e a
diversidade de casos de uso 5G significa que o tipo de espectro disponível será um fator
chave em seu desenvolvimento. Algumas bandas do espectro serão mais adequadas
do que outras para atender a alguns cenários ou aplicações específicas.
A utilização das bandas mmWave dependerá dos processos governamentais de
atribuição de capacidades adequadas para utilização pelos sistemas IMT-2020 e do
planejamento das redes das operadoras com base em aspectos como o
comportamento e as necessidades de tráfego. Embora o trabalho para desenvolver o
ambiente para tecnologias e soluções para as bandas mmWave continuem
internacionalmente, existem alguns casos de uso em que se prevê que essas novas
bandas de espectro possam ser consideradas como alternativas.
Transmissões ao vivo ou downloads de vídeo em ultra-alta definição (4K, 8K, 3D) podem
ser viáveis em redes 5G, mas o uso da capacidade das bandas mmWave pode tornar
esse serviço escalonável.12
As bandas mmWave adicionarão uma capacidade importante para o desenvolvimento
de serviços de acesso à Internet fixo-sem fio. Esse tipo de serviço é relevante para a
América Latina e o Caribe porque é uma alternativa às tecnologias cabeadas em locais
de difícil acesso ou onde não existem tais redes. A capacidade de fornecer conexões
sem fio fixas por meio de redes 4G ou 5G com velocidades comparáveis ou superiores
a xDSL, FTTH ou acessos a cabo tornam este serviço um fator determinante na redução
da exclusão digital.

12

5G Americas e Rysavy Research. “Global 5G: Rise of a Transformational Technology”. Setembro de 2020
https://www.5gamericas.org/white-papers/
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Para serviços 5G fixos sem fio, as bandas mmWave podem ser usadas como uma
solução de última milha ou como um elemento de backhaul. 13
Embora a banda de 3,5 GHz também seja considerada um recurso para serviços de
Internet fixa-sem fio para a 5G, o espectro das bandas mmWave pode oferecer
capacidade adicional para a melhoria do serviço ou para pontos da rede nos quais a
saturação das conexões requeiram mais capacidade de rádio. Mesmo as operadoras
de telecomunicações fixas podem encontrar nas bandas mmWave um complemento de
“última milha” para o serviço de acesso à Internet e serviços complementares
oferecidos por meio de redes cabeadas.
Em ambientes rurais, o espectro das bandas mmWave pode ser uma alternativa como
capacidade de última milha, dependendo da dispersão das casas, ou como alternativa
à fibra óptica como solução de backhaul.
Em áreas urbanas, o uso do espectro mmWave para a “última milha” pode ocorrer em
áreas específicas que requerem capacidade adicional. Nesses cenários, as bandas
mmWave provavelmente serão um complemento do backhaul em alguns nodes de difícil
acesso ou uma alternativa temporária para implantação de fibra. Nestes casos, o uso
de mmWave por meio de acesso e backhaul integrado(IAB) implicaria na capacidade de
reutilizar espectro e equipamentos para acesso final e como elemento de transporte.

Figura 7. Acesso integrado e Bakhaul (IAB). Fonte: Qualcomm.14
Além de uma aplicação estacionária, as bandas mmWave podem ser um ingrediente
chave em redes móveis, considerando a tendência de cenários de maior densidade de
conexões. Devido às características de propagação deste tipo de bandas espectrais, o
desenvolvimento de small cells com espectro de bandas milimétricas pode ser uma
solução para áreas internas e externas que apresentam “picos” de tráfego ou períodos
com alta demanda de tráfego relacionado, por exemplo o uso de aplicativos
multimídia.15 Esse tipo de small cells pode ser implantado, por exemplo, em shoppings,
áreas de escritórios, arenas esportivas ou aeroportos.
13

5G Americas. “5G Services Innovation” (White paper). Novembro de 2019. Disponível em www.5gamericas.org/whitepapers
14
Qualcomm.
“Breaking
the
wireless
barriers
to
mobilize
5G
NR
mmWave”.
https://www.qualcomm.com/media/documents/files/5g-nr-mmwave-deployment-strategy-presentation.pdf
15
Heavy Reading [Gabriel Brown] em nome da Qualcomm. “Exploring the Potential of mmWave for 5G Mobile Access”.
White Paper. https://www.qualcomm.com/media/documents/files/heavy-reading-whitepaper-exploring-the-potential-ofmmwave-for-5g-mobile-access.pdf
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As bandas mmWave podem ser uma solução para a conectividade de veículos ou dentro
dela com a colocação de módulos 5G em meios de transporte e infraestruturas de small
cells em estradas. Uma aplicação pode ser o fornecimento de acesso à Internet de alta
velocidade para passageiros e o eventual desenvolvimento de veículos autônomos.

Figura 8. Exemplos de cenários de aplicação para células pequenas mmWave. Fuetne:
Sadhu, et al. 16
O 3GPP nas releases 15 e 16 estabelece a primeira e a segunda fase da 5G,
respectivamente, junto com o suporte de algumas bandas mmWave. O ambiente
tecnológico para estes tipos de bandas está ainda em desenvolvimento e isso
representa um dos desafios técnicos para a sua utilização a curto prazo. No entanto, a
harmonização do espectro oferece incentivos no desenvolvimento de economias de
escala no futuro para equipamentos compatíveis.

16

Sadhu, Bodhisatwa & Tousi, Yahya & Hallin, Joakim & Sahl, Stefan & Reynolds, SK & Renstrom, Orjan & Sjogren,
Kristoffer & Haapalahti, Olov & Mazor, Nadav & Bokinge, Bo & Weibull, Gustaf & Bengtsson, Hakan & Carlinger, Anders &
Westesson, Eric & Thillberg, Jan-Erik & Rexberg, Leonard & Yeck, Mark & Gu, Xiaoxiong & Ferriss, Mark & Valdes, Alberto.
(2017). A 28-GHz 32-Element TRX Phased-Array IC With Concurrent Dual-Polarized Operation and Orthogonal Phase and
Gain Control for 5G Communications. IEEE Journal of Solid-State Circuits. PP. 1-19. 10.1109/JSSC.2017.2766211.
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IDENTIFICAÇÃO
DO
MMWAVE PARA IMT

ESPECTRO

Na Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2015 (WRC-15) um grupo de bandas
entre 24,25 e 86 GHz foi identificado17 para estudo como parte do item 1.13 da próxima
agenda da Conferência, WRC-19.18 Dentro desta macro faixa, foram identificadas as
bandas que já possuíam alguma alocação de serviço móvel em base primária e outras
que exigiam alocações adicionais ao serviço móvel em base primária:19

Bandas “altas” em estudo. Item 1.13 da agenda WRC-19
Contavam com alguma alocação
Requerem alocações adicionais para
para o serviço móvel em uma base
o serviço móvel em uma base
primária
primária
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
81 - 86 GHz

31,8 - 33,4 GHz
40,5 - 42,5 GHz
47 - 47,2 GHz

Tabela 1. Bandas de frequências “altas” identificadas para estudo para uso de IMT
(item 1.13 da agenda WRC-19). Fonte: ITU.
Posteriormente, as bandas do espectro para IMT dentro da faixa designada para estudo
foram identificadas na WRC-19, representando um adicional de 17,25 GHz para IMT, dos
quais 85% estão harmonizados globalmente. Este valor se soma aos 1,9 GHz
identificados para IMT antes da conferência.20 As faixas específicas identificadas
durante o WRC-19 foram:
Faixa de Alcance
Capacidade /largura de banda (GHz)
24,25-27,5 GHz
3,25
37-43,5 GHz
6,5
45,5-47 GHz
1,5 ( não harmonizado globalmente)
47,2-48,2 GHz
1 (não harmonizado globalmente)
66-71 GHz
5
Capacidade total de onda mm
17,25
identificada durante a WRC-19
Tabela 2. Espectro identificado para IMT dentro das bandas mmWave em WRC-19.
Fonte: ITU.

17

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

18

As WRCs têm a finalidade de examinar e, quando apropriado, modificar o Regulamento de Radiocomunicações, o
tratado internacional que rege o uso do espectro radioelétrico e as órbitas dos satélites.. https://www.itu.int/es/ITUR/conferences/wrc/Pages/default.aspx
19
Atas Finais da WRC-15, Conferência Mundial de Radiocomunicações. UIT. Disponível em https://www.itu.int/pub/R-ACTWRC.12/es
20
“WRC-19 identifies additional frequency bands for 5G”. UIT.
https://news.itu.int/wrc-19-agrees-to-identify-newfrequency-bands-for-5g/
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A harmonização do espectro radioelétrico é uma função fundamental da UIT e seus
principais benefícios no contexto das telecomunicações móveis são a geração de
economias de escala para equipamentos de rede e terminais, bem como roaming. O
conceito de harmonização refere-se à definição das faixas de frequência utilizadas para
os mesmos serviços em diferentes países.

Figura 9. Processos de harmonização do espectro radioelétrico. 21
A ITU, como organização internacional pertencente às Nações Unidas, é responsável
pela atribuição de faixas de espectro para determinados serviços, bem como por
garantir a utilização eficiente do espectro para que os sistemas de radiocomunicações
operem sem interferências prejudiciais. Embora existam segmentos de espectro que
podem ser praticamente harmonizados globalmente, existem alocações que podem
variar nas três regiões identificadas pela UIT, dependendo do contexto das
administrações nacionais.
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Agência
Nacional
de
Espectro
(Colômbia)
Procesos
para
la
armonización
de
espectro,
https://www.researchgate.net/figure/Figura-14-Procesos-para-la-armonizacion-del-espectro-radioelectrico-Fuente-ANE2010_fig10_323918737
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Figura 10. Divisão de regiões para alocação de faixas de frequência. Fonte: ITU.22
A atribuição de espectro para serviços móveis e a sua identificação para IMT permitem
definições técnicas e operacionais de banda. O Projeto de Parceria de 3ª Geração (3GPP)
inclui, como parte da Release 16, duas faixas de macro frequência para novas bandas
de Rádio 5G (5G NR), a tecnologia de acesso de rádio padronizada para a nova geração
móvel.
A faixa de frequência 1 (FR1) inclui bandas sub 6 GHz que compreendem segmentos
que estão em uso para 4G e que serão reutilizadas para 5G, bem como porções
destinadas a sistemas 2G ou 3G que passaram por um processo de refarming para
serem utilizadas pela LTE. A faixa de frequência 2 (FR2) inclui as bandas mmWave que
estarão disponíveis para sistemas 5G23:
Banda de
Frequência
Duplex
n257
26,5-29,5 GHz
TDD
n258
24,25-27,5 GHz
TDD
n259
39,5-43, 5 GHz
TDD
n260
37-40 GHz
TDD
n261
27,5-28,35 GHz
TDD
Tabela 3. 3GPP Release 16. Bandas mmWave. Fontes: 3GPP, Ericsson.
A padronização das bandas mmWave indica que por enquanto há um avanço na parte
“inferior” desta faixa de macro espectro e algumas das atribuições de espectro
observadas internacionalmente das bandas mmWave são alocadas nos segmentos
identificados como 26 GHz ( n258) ou 28 GHz (n257), por exemplo.

NECESSIDADES DE ESPECTRO EM BANDAS MMWAVE
O ambiente de tecnologia das bandas mmWave está em desenvolvimento e prevê-se
que sua aplicação será principalmente por meio de implantações de pequenas células
22

UIT, Divisão Global do Espectro Radioeléctrico https://itunews.itu.int/Es/6157-Atribuir-espectro-a-las-regiones-delmundo.note.aspx
23

Ericsson. “3GPP Spectrum bands. 3GPP Release 16”.
and-regulators/190731-3gpp-spectrum-bands.pdf

https://www.ericsson.com/4a341b/assets/local/policy-makers-
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(small cells) em cenários com alta densidade de conexão ou que requerem
comunicações de capacidade muito alta. As características físicas das bandas
mmWave mostram diferenças do espectro sub-6 GHz usado para IMT, como a faixa de
propagação ou a quantidade de espectro em que cada banda pode ser subdividida para
alocação em blocos. Essas condições adicionam complexidade para estimar uma
referência global para as necessidades do espectro de banda milimétrica.
Como pano de fundo, a UIT publicou estimativas das necessidades de espectro
considerando os sistemas IMT-2000 (3G) e IMT-Advanced (4G). O relatório ITU-R
M.229024 de 2013 levou em consideração as novas tendências na demanda de tráfego
e tipos de uso de IMT para formular uma estimativa das necessidades de espectro para
2020. A estimativa foi feita para representar um conjunto de cenários como referência
global considerando o aumento do tráfego nas redes móveis. A UIT menciona que as
necessidades específicas de espectro de um país podem ser diferentes, dependendo
das circunstâncias regulatórias e / ou mercadológicas e da densidade de conexões e
usuários observados.
A estimativa das necessidades de espectro IMT neste relatório é composta por dois
grupos de técnicas de acesso de rádio (RATG, em inglês):
●
●

RATG 1: sistemas pré-IMT; IMT-2000 (3G) e seus aprimoramentos.
RATG 2: IMT-Advanced (4G).

A estimativa toma como referência os ambientes de prestação de serviços, densidades
e padrões de uso. Desta forma, os cenários são diferenciados com base em
localizações (áreas residenciais, escritórios, espaços públicos) e densidades (áreas
urbanas de alta densidade, suburbanas, rurais).
Requisito de
espectro para
RATG 1 (em
MHz)

Requisito de
espectro para
RATG 2 (em
MHz)

Requisito de
espectro total
(em MHz)

Ambiente com Baixa
densidade de
440
900
1.340
usuários
Ambiente com Alta
densidade de
540
1.420
1.960
usuários
Tabela 4. Estimativa das necessidades de espectro de rádio do IMT para 2020. Fonte:
UIT (ITU-R M.2290).
A estimativa fornecida pelo relatório ITU-R M.2290 cobre o IMT-Advanced e sistemas
anteriores, o que implica que as bandas mmWave e seu uso pelos sistemas IMT-2020
ainda não foram considerados.
O relatório M.237025 ITU-Representa um esforço recente na consideração de futuras
necessidades de espectro considerando a evolução dos sistemas IMT.
Especificamente, o relatório aborda o período 2020-2030 dando ênfase nos fatores que
irão impulsionar o tráfego móvel. A expectativa do relatório é que larguras de banda e
24

Report ITU-R M.2290-0 (12/2013). Future spectrum requirements estimate
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
25
Relatório ITU-R M.2370-0 (07/2015). IMT traffic estimates for the years 2020 to 2030.
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2370-2015-PDF-E.pdf

for

terrestrial

IMT.
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velocidades maiores serão necessárias em um contexto de maior tráfego de vídeo em
redes móveis e o aumento de dispositivos móveis conectados. Embora os padrões de
tráfego evoluem à medida que os casos de uso se desenvolvem para mercados verticais
ou cidades inteligentes, prevê-se que os downlinks exigirão especialmente uma maior
capacidade.
Em separado, o documento 5D / TEMP / 249 do(Rev.1)26 Working Party 5D (WP 5D)
oferece uma estimativa das necessidades de espectro para IMT em seu componente
terrestre entre 24,25 GHz e 86 GHz. O WP 5D afirma que não há uma estimativa com
base no tráfego, como as estabelecidas no relatório ITU-R M.2290 e que outras
abordagens e metodologias foram utilizadas.
Uma delas era baseada em aplicativo (application-based), que foi usada em
recomendações anteriores.27 A partir desta abordagem, quatro cenários baseados em
diferentes densidades em três faixas dentro de mmWave são apresentados. Verifica-se
que no cenário mais baixo a estimativa chega a 1,8 GHz considerando três faixas de
mmWave.
O documento 5D / TEMP / 249 (Rev.1) também coleta informações das administrações
nacionais na forma de um questionário sobre as necessidades futuras de espectro para
IMT. As respostas sugerem que os países participantes geralmente consideram
necessário entre 2 e 6 GHz de espectro na faixa de 24,25-43,5 GHz e entre 5 e 10 GHz
na faixa de 43,5-86 GHz, ou seja, entre 7 e 16 GHz no total.
O relatório também oferece dois tipos de estimativas baseadas em desempenho
(performance-based). As aproximações técnicas mostram cenários de granularidade
diferente, dependendo dos casos de uso ou locais.
As diferentes estimativas de necessidades de espectro de banda milimétrica estão
resumidas na Tabela 6 do documento:

26

Documento 5D/TEMP/249(Rev.1). UIT.
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt2020/Documents/5D_TEMP_249(Rev1).pdf
27
O WP 5D menciona o relatório ITU-R M.1651 como um exemplo onde este método foi utilizado.
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Tipo de estimativa

Exemp
los

Condições

Necessidade
total de
espectro
estimado (GHz)

Saturadas. Áreas urbanas e urbanas
densas

18,7

●
●
●

3,3 (faixa 24,25-33,4 GHz)
6,1 (faixa 37-52,6 GHz)
9,3 (faixa 66-86 GHz)

Áreas urbanas e urbanas densas.

11,4

●
●
●

2 (faixa 24,25-33,4 GHz)
3,7 (faixa 37-52,6 GHz)
95,7 (faixa 66-86 GHz)

Área altamente saturada

3,7

●
●
●

0,67 (faixa 24 , 25-33,4 GHz)
1,2 (faixa 37-52,6 GHz)
1,9 (faixa 66-86 GHz)

Área saturada

1,8

●
●
●

0,33 (faixa 24,25-33,4 GHz)
0 0,61 (faixa 37-52,6 GHz)
0,93 (faixa 66-86 GHz)

Usuário conta com

3,33 (N = 1)

1 Gbit/s de velocidade com N
usuários simultâneos por dispositivo
na borda da célula (interiores).

6,67 (N = 2)

1

Baseado em aplicativo
(application-based)
2

1

Com base no
desempenho técnico
(Tipo 1)

2

3

Com base no
desempenho técnico
(tipo 2)
Informações para
alguns países com base
em considerações
nacionais

13,33 (N = 4)

Usuário conta com velocidade de 100
Mbits / s com N usuários
simultâneos por dispositivo na borda
da célula (cobertura em áreas
espaçoso).

0,67 (N = 1)

eMBB em área urbana densa

0,83-4,17

eMBB hotspot dentro de casa

3-15

Latência de 1 mseg com
transferência de 10 Mbit por usuário
(único) para a extremidade da célula

33,33
(unidirecional)

Latência de 1 ms com transferência
de 1 Mbit por usuário (único) para a
extremidade da célula

3,33

Latência de 1 ms com transferência
de 0,1 Mbitspor usuário (único) na
borda da célula

0,33

NA

Cenário urbano denso (micro)

NA

Hotspots internos

NA

NA

Necessidade de espectro estimado
por faixa (GHz)

1,32 (N = 2)
2,64 (N = 4)

Não disponível O

5,8-7,7 (intervalo 24,25-43, 5 GHz)
14,8-19,7

7-16

9-12 (faixa 24,25-43,5 GHz e 45,5-86
GHz)

●
●

2-6 (faixa 24,25- 43,5 GHz)
5-10 (faixa 43,5-86 GHz)

Tabela 5. Resumo das estimativas das necessidades futuras de espectro em bandas
mmWave para IMT utilizando metodologia de estimativa. Fonte: ITU,Tabela 6 do
documento 5D / TEMP / 249 (Rev.1).
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MMWAVE NA AMÉRICA LATINA E NO
CARIBE
Em termos gerais, a identificação do espectro de banda milimétrica para sistemas 5G
na América Latina e no Caribe está em estágio inicial. Na maioria dos casos, nenhuma
nova atribuição de banda mmWave foi planejada para sistemas IMT. Nos casos mais
avançados, existem novas atribuições, autorizações para uso de espectro pré-existente
ou planos de licitação de espectro.
Outros casos de progresso intermediário se encontram em países que identificaram
espectro adequado para 5G em bandas de onda mmWave e que por enquanto o
mencionam em documentos de planejamento de espectro ou que fizeram reservas de
capacidade espectral explicitamente considerando necessidades futuras para o
desenvolvimento de IMT, mas sem planos de alocação imediata.
Em geral, os países da região têm demonstrado interesse principalmente na faixa de 26
GHz, embora também tenha se manifestado interesse em estudar a faixa de 28 GHz e
as faixas a partir de 38 GHz.
A tabela a seguir resume o panorama regional sobre a identificação e uso de bandas
mmWave para 5G para países onde a informação pública está disponível. Esta seção do
relatório fornece uma descrição individual dos países mencionados.
País
Argentina

Faixas
26 GHz e 38 GHz

Status
26 GHz e 38 GHz identificadas como “adequadas”
para o desenvolvimento da 5G. Anteriormente
declaradas como reservadas e agora sujeitas à
reordenação.
28 GHz – A reserva da faixa foi levantada e atribuída
ao serviço fixo por satélite.

Brasil

26 GHz e 39 GHz

Chile

26 GHz, 28 GHz

Colômbia

26 GHz, 37-43,5
GHz, 47,2-48,2 GHz
e 66 – 71 GHz.
26 e 28 GHz

Costa Rica
Equador
México

26 GHz, 37 – 43,5
GHz, 47,2 – 48,2
GHz e 66 – 71 GHz
26 GHz, 40 GHz
(37 – 43,5 GHz) e
48 GHz (47,2 –
48,2 GHz)

As faixas 37 – 38 GHz e 40 – 40,5 GHz foram
retiradas da reserva e atribuídas ao serviço de
exploração da Terra por satélite.
Faixa de 26 GHz leiloada em 2021; manifestações
de interesse para 39 GHz em planejamento.
26 GHz licitada. 28 GHz foi consultada, mas não
houve licitação.
Identificadas para IMT.
Consultado para manifestação de interesse no final
de 2020. Considerado para novos processos de
atribuição.
Identificadas para IMT.
Identificadas para IMT.
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Panamá

26 GHz, 28 GHz, 40
GHz, 66 – 71 GHz.

Paraguai

26 GHz

Peru

26 e 28 GHz

Porto Rico /
Ilhas Virgens
Americanas
República
Dominicana

24, 28, 37, 39 e 47
GHz

Uruguai

26 GHz e 28 GHz

A definir

A atribuição de novas licenças nas faixas de 26 GHz,
28 GHz, 40 GHz e na faixa de 66-71 GHz foi
suspensa nacionalmente para garantir a
disponibilidade do espectro para redes 5G.
A faixa de 26 GHz foi dentificada para IMT, mas sem
data de leilão.
800 MHz de 26 GHz consideradas para licitação.
Faixa de 28 GHz mencionada como objeto de
estudo.
Atribuídas.
O ‘Plan Maestro de Espectro (2021)’ orienta a
liberação de espectro para IMT, incluindo faixas de
ondas milimétricas.
28 GHz em uso/testes e 26 GHz para testes.

Tabela 6. Visão geral regional da identificação e uso da banda mmWave. Elaborado
pela 5G Americas com informações de reguladores.

Figura 11. Quantidade de espectro mmWave licenciado para serviços móveis por país.
Nota: os valores para Chile e Brasil são ajustados por número da população e
capacidade (MHz-Hab), pois são blocos de espectro atribuídos por comuna (Chile) ou
por região (Brasil). Portanto, a quantidade de espectro mmWave alocado por município
ou região em ambos os países pode ser superior ao valor nacional ajustado para MHzHab.
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ARGENTINA
Em dezembro de 2021, a Entidade Nacional de Comunicações (ENACOM) identificou 6
faixas de espectro consideradas adequadas para a implantação de redes 5G28 e foram
incluídas as faixas de 26 GHz (24,25 – 27,50 GHz) e 38 GHz 38 GHz (37 – 43,5 GHz). A
instituição mencionou que o primeiro passo será a desobstrução e/ou reorganização
das faixas de espectro para prosseguir com o planejamento dos processos de oferta
pública. Em fevereiro de 2022, a ENACOM afirmou que espera realizar um novo leilão de
espectro entre 2022 e 2023 adicionando bandas consideradas adequadas para 5G, mas
não confirmou se os planos incluem capacidade de banda mmWave.
Iniciativas para identificar mais espectro para IMT, incluindo capacidade mmWave,
ocorrem desde 2019. Em agosto de 2019, a Secretaria de Tecnologias de Informação e
Comunicação (SeTIC) convocou uma consulta pública sobre espectro para serviços
móveis para cumprir a necessidade de desenvolver um plano de espectro plurianual.
Nesse processo foi sugerida a priorização de algumas faixas abaixo de 6 GHz e estudos
de apoio para as faixas de 26 GHz, 28 GHz e 37 – 43,5 GHz, mas não foram
estabelecidos planos para alocação.
Entre agosto e setembro de 2019, a ENACOM ordenou a suspensão preventiva dos
procedimentos de atribuição de várias faixas, incluindo as faixas 24,25 - 29,50 GHz e 37
- 43,5 GHz.29 Em agosto de 2021, a Secretaria Pública de Inovação publicou as
resoluções 528 e 53030 que anulou a suspensão preventiva dos procedimentos de
alocação e atribuição de frequências na faixa dos 28 GHz (27,5 – 29,5 GHz). A
Resolução 530/2021 corrige o artigo 2 da resolução 528/2021 para especificar a faixa
correta de espectro em que a suspensão foi anulada (24,25 – 29,50 GHz foi
originalmente publicado) e entre as disposições da resolução 528/2021 estão
alocações não IMT dentro da faixa de 17,7 – 31 GHz, considerando o espectro para
operação de serviços de satélite de órbita baixa (LEO) na oferta de banda larga. Entre as
mudanças de interesse estão alocações para o serviço fixo por satélite com categoria
primária nas faixas de 27,5 – 27,85 GHz; 27,85 – 28,35 GHz; 29,1 – 29,175 GHz; 29,175
– 29,25 GHz e 30 – 31 GHz (Espaço - Terra em todos os casos). As faixas 29,75 – 29,9
GHz foram alocadas ao serviço móvel por satélite com categoria primária; 29,9 – 30
GHz e 30 – 31 GHz (Espaço - Terra em todos os casos). Em setembro de 2021, o
Ministério da Inovação Pública emitiu a resolução 949/202131 que anula a suspensão
preventiva dos procedimentos de atribuição e adjudicação nos segmentos 37-38 GHz e
40-40,5 GHz, que foram atribuídos ao serviço de exploração da Terra por satélite.

28

Resolução
2199
de
2021
del
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2021/res2199.pdf

ENACOM

consultada

em

“Anuncios en horas de balances de fin de año: el Enacom identificó las bandas para 5G en la Argentina”. Telesemana.
https://www.telesemana.com/blog/2021/12/27/anuncios-en-horas-de-balances-el-enacom-identifico-las-bandas-para-5gen-la-argentina/
29
Resolução
1464/2019
da
ex
Secretaria
de
Governo
de
Modernização.
Disponível
em
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res1464SGM_19.pdf
30
Disponível em
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2021/res528_21%20SIP.pdf
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2021/res530_21%20SIP.pdf
Nota: resolução 530/2021 altera o artigo 2 da resolução 528/2021.
31
Disponível em https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2021/res949_21%20SIP.pdf
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Foram emitidas autorizações temporárias neste mercado para a realização de testes 5G
na faixa de 28 GHz.32
A Argentina está inserida no grupo de casos intermediários em que há alguma
identificação do espectro da banda mmWave, mas sem planos concretos para sua
atribuição.

BRASIL
A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) concluiu em novembro de 2021 o
“Leilão da 5G”, que cedeu parte da oferta pública da faixa de 26 GHz. O restante da faixa
de 26 GHz é considerada como capacidade potencial para uma nova oferta pública e o
órgão regulador também está considerando a faixa de 39,5 GHz. 33
Antes do “Leilão da 5G”, a ANATEL aprovou a regulamentação para uso da faixa de 26
GHz (maio de 2021). 34 Registros apontam testes da 5G realizados na faixa de 26 GHz
antes do “Leilão da 5G”.
A maior parte da capacidade restante do “Leilão da 5G” corresponde à faixa de 26 GHz.
O resultado foi confirmado pela ANATEL em 23 de novembro de 2021 e as licenças
foram concedidas durante a primeira semana de dezembro de 2021. Um dos
vencedores (Fly Link) renunciou a um bloco regional da faixa de 26 GHz e foi multado
conforme indicado nos editais de licitação.35 Em maio de 2022, foi relatado que a Neko
desistiu de sua licença para a banda de 26 GHz.36 As licenças para os blocos da banda
de 26 GHz estão vinculadas a compromissos para projetos de conectividade escolar
que serão coordenados pelo Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de
Conectividade de Escolas (GAPE).37
Conforme dados da ANATEL o resultado do leilão do bloco de 26 GHz, pode ser visto
abaixo:
Banda

Ganhador

Bloco

Área de cobertura

Capacidade
(MHz)

26GHz
26GHz
26GHz
26GHz
26GHz
26GHz
26GHz

Claro
Claro
Claro
Vivo
Vivo
TIM
TIM

G01
G02
G03
G04
G05
H19
H25

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Sur
Estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas
Gerais, exceto setor 3 do
PGO

200
200
200
200
200
200
200

Duração da
licença
(anos)
20
20
20
20
20
20
20

32

“Personal,
Nokia
trial
5G
at
Buenos
Aires
HQ”.
Telegeography.
https://www.commsupdate.com/articles/2018/04/27/personal-nokia-trial-5g-at-buenos-aires-hq/
“ENACOM to stage 5G trial this month”. Telegeography. https://www.commsupdate.com/articles/2021/03/04/enacom-tostage-5g-trial-this-month/
33

“NOVO LEILÃO DE SOBRAS DA ANATEL SERÁ ELETRÔNICO”. Telesintese. https://www.telesintese.com.br/novoleilao-de-sobras-da-anatel-sera-eletronico/
34
“Anatel estabelece requisitos técnicos e operacionais da faixa de 26 GHz”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/ptbr/assuntos/noticias/anatel-estabelece-requisitos-tecnicos-e-operacionais-da-faixa-de-26-ghz
35
Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/nota-a-imprensa-7
36
“Neko to return 5G spectrum, report says”. Telegeography. https://www.commsupdate.com/articles/2022/05/10/nekoto-return-5g-spectrum-report-says/
37
“Anatel divulga composição do grupo da faixa de 26 GHz para conectar escolas”. Teletime.
https://teletime.com.br/10/12/2021/anatel-divulga-composicao-do-grupo-da-faixa-de-26-ghz-para-conectar-escolas/
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26GHz

TIM

H31

26GHz

Algar

H37

26GHz

Algar

H38

26GHz

Algar

H39

26GHz

Algar

H40

26GHz

Algar

H41

26GHz

Fly Link
(RENÚNCIA)
TIM
TIM
TIM

H42

Neko
(RENÚNCIA)
TIM

J32

26GHz
26GHz
26GHz

26GHz
26GHz

I06
J20
J26

J33

Estado de São Paulo,
exceto setor 33 do PGO
Setores 3, 22, 25 e 33 do
PGO
Setores 3, 22, 25 e 33 do
PGO
Setores 3, 22, 25 e 33 do
PGO
Setores 3, 22, 25 e 33 do
PGO
Setores 3, 22, 25 e 33 do
PGO
Setores 3, 22, 25 e 33 do
PGO
nacional
Sur
Estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas
Gerais, exceto setor 3 do
PGO
Estado de São Paulo,
exceto setor 33 do PGO
Estado de São Paulo,
exceto setor 33 do PGO

200

20

200

20

200

20

200

20

200

20

200

20

200

20

200
200
200

10
10
10

200

10

200

10

Tabela 7. Resultados do leilão do bloco de 26 GHz (licitação 5G 2021). Fonte: ANATEL
A ANATEL aprovou e publicou em junho de 2021 seu Plano de Uso do Espectro para o
período 2021-202838 , que inclui planos provisórios para o uso das faixas de frequência
no curto, médio e longo prazo, visando atualizá-lo para abranger o período 2023 – 2030.
Em relação às bandas mmWave, além da utilização da banda de 26 GHz, é mencionado
o estudo de outras bandas: 37 – 43,5 GHz, 45,5 – 47 GHz, 47,2 – 48,2 GHz e 66 – 71
GHz. O plano considera o acompanhamento dos estudos propostos para a WRC-27 e as
discussões em torno dos desenvolvimentos após a 5G (6G).
A ANATEL também está estudando as bandas de espectro adequadas para redes 5G
sob o esquema de Private Limited Service (SLP). Em junho de 2020, a agência anunciou
que está analisando o uso para esse fim por meio de direitos secundários na faixa de
28 GHz (na seção 27,5-27,9 GHz).39 Em abril de 2022, a ANATEL publicou a Consulta 11
com a proposta de requisitos técnicos e operacionais para a faixa 27,5 – 27,9 GHz a fim
de alocá-la aos serviços SLP, SCM e STFC. Devido ao tipo de requisitos propostos, a
ANATEL afirma que o objetivo é permitir o uso da banda para aplicações industriais com
redes 5G internas e externas.40

38

“Conselho Diretor da Anatel aprova o Plano de Uso do Espectro”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/ptbr/assuntos/noticias/conselho-diretor-da-anatel-aprova-o-plano-de-uso-do-espectro
Plano de Uso do Espectro de Radiofrequências para o período de
2021
a
2028
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEPwqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6BuHjoiKJHd4hNrhRe9QEyUEXyyFO8Qt7I1HZd7kBOXrBIJUsWe4VPVH
k5Lp-8aeG4kZytozvyBtiL1NRoXeck
39
“A
Anatel
estuda
espectro
e
segurança
jurídica
para
redes
privadas
5G”.
Teletime.
https://teletime.com.br/22/06/2020/anatel-estuda-espectro-e-seguranca-juridica-para-redes-privadas-5g/
40
CONSULTA
PÚBLICA
Nº
11
–
ANATEL.
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2590&Tipo=1&Opcao=andament
o
“Anatel recebe contribuições para consultas sobre ampliação do uso do 5G”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/ptbr/assuntos/noticias/anatel-recebe-contribuicoes-para-consultas-sobre-ampliacao-do-uso-do-5g
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Figura 12. Espectro disponível para serviço privado limitado (SLP) no Brasil. Fonte:
ANATEL.41
Por enquanto, o modelo de gestão de espectro no Brasil não estabelece limites de
acumulação de espectro em mmWave.
Para os fins deste relatório, o Brasil está inserido no grupo de casos avançados no
planejamento de uso de bandas mmWave.

CHILE
A Subsecretaria de Telecomunicações (SUBTEL) concluiu em fevereiro de 2021 as
"Licitações da 5G", que atribuíram parte da oferta de capacidade na faixa de 26 GHz. A
licitação na faixa de 26 GHz não exigiu uma fase de leilão, uma vez que o fornecimento
de blocos era suficiente para atender a demanda agregada de três participantes. Um
bloco de 400 MHz da faixa de 26 GHz não recebeu nenhuma oferta e três outros blocos
de mesma largura foram atribuídos pelas comunas.
Alocação de blocos 26 GHz por localidade e ganhador. Cada bloco = 400 MHz.
CLARO
Iquique
Antofagasta
Calama
Copiapó
La Serena
Valparaíso
Concón
Viña Del Mar

X

X
X
X

ENTEL
X
X
X
X
X
X

WOM

X

X

X

41

“Anatel
avalia
mudanças
regulatórias
e
mais
espectro
para
redes
privadas”.
Teletime.
https://teletime.com.br/16/09/2020/anatel-avalia-mudancas-regulatorias-e-mais-espectro-para-redes-privadas/
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Santiago
Cerrillos
Conchalí
Estación Central
Huechuraba
Independencia
La Florida
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Macul
Maipú
Ñuñoa
Pedro Aguirre Cerda
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
San Joaquín
San Miguel
Vitacura
Puente Alto
Colina
San Bernardo
Rancagua
Concepción
San Pedro De La Paz
Talcahuano
Hualpén
Puerto Montt
Comunas Totales

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
20

15

Tabela 8. Resultados da licitação de 26 GHz. Fonte: SUBTEL.42
A
SUBTEL
incluiu a faixa de 28 GHz em consultas anteriores sobre as licitações,
mas não foi incluída nas bases publicadas em agosto de 2020.
De acordo com as normas, as licenças para blocos da faixa de 26 GHz são concedidas
por 30 anos
O concurso adiciona outras obrigações, como cumprir os regulamentos atuais de
segurança cibernética, operar em conformidade com as especificações de
determinados lançamentos da 3GPP e velocidades mínimas.
Banda
26 GHz

42

Capacidade
4 blocos de 400 MHz
(1.600 MHz) 25,90 27,50 GHz. A

Condições / compromissos
● A operação da concessão deve obedecer os
regulamentos de segurança cibernética em vigor.
● Cobertura comunitária (projeto 100%): comunas
divididas em quatro tipos (AD) com base em
considerações demográficas e que serão
consideradas cobertas com estações mínimas (15,
13, 10 e 5) e máximas (23, 20, 15 e 8, o Excedentes
são permitidos, mas não pagam mais pontos). O
início dos serviços varia entre 12 e 18 meses,
dependendo da comuna.
● As coberturas devem ser atendidas com tecnologia
5G ou superior (de Rel-15). Implantações de NSA são

Resolución
Exenta
N°85
SUBTEL.
content/uploads/2021/01/ResEx_Adjudicacion_Concurso_26_GHz_firmado.pdf

https://www.subtel.gob.cl/wp-
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●
●

suportadas. Rel-13 é compatível com serviços de
missão crítica.
Oferta econômica (desempate).
Velocidades mínimas de download de 420 Mbps e
upload de 80 Mbps

Tabela 9. Divisão da banda de 26 GHz para as competições 5G de 2020. Fonte:
SUBTEL.
Adicionalmente, a SUBTEL realizou em 2019 uma outra consulta sobre licenças 5G
limitadas para redes industriais considerando o espectro das bandas 3,5 GHz e 28 GHz,
que terminou em novembro deste ano.43
No Chile, existem limites de espectro “dinâmicos” para bandas IMT dentro de cinco
macro faixas. Os limites foram aprovados em primeira instância em dezembro de 2019
pelo Tribunal de Defesa da Livre Concorrência (TDLC) e são aplicáveis por operadora e
por área ou divisão territorial de cada licença. 44 Posteriormente, o Supremo Tribunal
Federal aprovou o projeto com algumas modificações, especialmente para os critérios
de "gradualidade" proposto pelo TDLC. 45 Para bandas acima de 24 GHz, o limite é de
25% do espectro disponível.
Limite de alcance
Menos de 1 GHz (bandas baixas)
1-3 GHz (bandas médias-baixas)
3-6 GHz (bandas médias)
6-24 GHz ( bandas médias-altas)
Acima de 24 GHz (bandas altas)

por operador
Até 32% do espectro
Até 30% do espectro
Até 30% do espectro
Sem limites
Até 25% do espectro

Tabela 10. Novos "limites dinâmicos" aprovados no Chile46. Fonte: Suprema Corte do
Chile.
Como pano de fundo, em julho de 2018 a SUBTEL abriu uma consulta sobre um plano
nacional de 5G47 que considera 3,5 GHz e 28 GHz como bandas prioritárias. A banda de
28 GHz era originalmente destinada aos sistemas locais de distribuição multiponto
(LMDS).
Para os fins deste relatório, o Chile está inserido no grupo de casos avançados no
planejamento de uso de bandas mmWave.

43

SUBTEL faz chamado para consulta pública de um futuro concurso que concederá permissões 5G limitadas. SUBTEL.
https://www.subtel.gob.cl/subtel-convoca-a-consulta-publica-por-futuro-concurso-que-otorgara-permisos-liminados-de5g/
44
“Problemas
de
TDLC
sobre
limites
de
alocação
de
espectro”.
Telegeografia.
https://www.commsupdate.com/articles/2019/12/06/tdlc-issues-ruling-on-spectrum-holding-limits/
45
“Supremo
Tribunal
emite
decisões
sobre
limites
de
espectro”.
Telegeografia.
https://www.commsupdate.com/articles/2020/07/14/supreme-court-issues-ruling-on-spectrum-caps/
“Chile: a Suprema Corte ratificou limites de espectro dinâmico com pequenas alterações em relação ao projeto original
”.
Telesweek.
https://www.telesemana.com/blog/2020/07/14/chile-la-corte-suprema-definio-topes-dinamicos-deespectro-con-pequenos-damientos-sobre-el-proyecto-original/
46
A sentença do STF foi consultada em https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/uploads/2020/07/Resoluci%C3%B3n13.07.20-Corte-Suprema.pdf
Para conhecer a proposta do TDLC, consulte "O Chile terá limites de espectro dinâmico e a indústria comemora."
Telesweek.
https://www.telesemana.com/blog/2019/12/06/chile-tendra-topes-dinamicos-de-espectro-y-la-industria-locelebra/
47 SUBTEL, Plano 5G Nacional para o Chile https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Consulta_Publica_Plan_5G.pdf
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COLÔMBIA
Na Colômbia, bandas de ondas milimétricas foram identificadas para desenvolvimento
futuro de IMT, mas nenhuma oferta pública foi estabelecida.
A Agência Nacional do Espectro (ANE) menciona no “Plano Diretor de Gestão do
Espectro” 48 que na Colômbia seis bandas de ondas mmWave foram identificadas para
IMT: 26 GHz, 37 – 43,5 GHz, 47,2 – 48,2 GHz e 66 – 71 GHz. Em dezembro de 2020, foi
publicado o “Marco de Atribuição de Licenças de Utilização do Espectro”, que inclui um
calendário provisório para a atribuição de novas faixas de espectro. O plano projeta que
pode haver espectro disponível nas faixas de 26 GHz e 38 GHz em 2027 e 2028,
respectivamente.
Anteriormente a ANE publicou em abril de 2019 um documento de consulta pública
sobre espectro adequado para 5G49 que menciona as faixas abaixo de 6 GHz e o
potencial das faixas de 26 e 28 GHz. Posteriormente, em agosto de 2020, a ANE
deliberou sobre um novo documento de espectro para o desenvolvimento de IMT50
cobrindo espectro abaixo de 6 GHz junto com algumas bandas de onda mmWave: 26
GHz, 37-43,5 GHz, 47,2-48,2 GHz, 45,5-47 GHz e 70 GHz. Este último documento projeta
a disponibilidade de espectro para IMT em 10 anos (2019-2029) e posiciona as bandas
mmWave na última fase do período.
O documento detalha o status de algumas das bandas mmWave com potencial para
sistemas IMT-2020.

Figura 13. mmWave Colômbia. Fonte: ANE.
48

“Plan
Maestro
de
Gestión
del
Espectro
(feb
2022)”.
ANE.
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Respuesta%20a%20comentarios%20PMGE.pdf
49
ANE "" Documento de Consulta Pública sobre Bandas de Freqüência para 5G na Colômbia ".
https://www.ane.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/946-bandas-de-frecuencia-para-5g-en-colombia
y
http://www.evaluamos.com/pdf/ConsultaPublica5GxANE.pdf
50
ANE. "Documento para consulta pública sobre as faixas de freqüência disponíveis para o desenvolvimento do IMT na
Colômbia" consultado em http://www.ane.gov.co/SitePages/det-noticias.aspx?p=147
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O Ministério das Tecnologias da Informação e Comunicações (MINTIC) abriu uma
convocatória em abril de 2020 para testes piloto da 5G designando espectro para esses
fins. As porções do espectro disponíveis eram as bandas de 3,3-3,7 GHz, 24,25-27,5 GHz,
37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz e 47,2-48,2 GHz,51 mas Apenas atribuições foram relatadas
para testes na faixa de 3,3-3,7 GHz.
A “banda E” (71-76 e 81-86 GHz) integrava um grupo de bandas para atribuição por meio
de processos de seleção objetiva, mas não aplicável para sistemas IMT.52 A ANE referiu
que parte deste espectro seja considerado para 5G, mas que o esquema e mecanismo
de atribuição preveja um baixo risco de interferência. Está previsto para 2022 um novo
processo de atribuição de banda que inclui espectro de “banda E”, mas não para
sistemas IMT.
As autoridades colombianas não determinaram limites de espectro para bandas
mmWave.
Para os fins deste relatório, a Colômbia está inserida no grupo de casos intermediários
em que há alguma identificação do espectro da banda mmWave, mas sem planos
concretos para sua atribuição.

COSTA RICA
A Superintendência de Telecomunicações (SUTEL) realizou uma consulta pública em
dezembro de 2020 sobre a capacidade radioelétrica para um novo processo de licitação
que incluiu as faixas de 26 GHz e 28 GHz,53 mas um novo edital não foi divulgado.
Por sua vez, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações (MICITT) publicou
em abril de 2021 o documento "A rota 5G: o caminho da Costa Rica para as redes IMT2020"54 que traça alguns planos de ação e inclui uma proposta de cronograma de
espectro para IMT desenvolvido pela SUTEL. O cronograma identifica que no curto prazo
(2022) pode haver capacidade disponível nas faixas de 26 GHz (somente na faixa de
24,5 – 25,5 GHz) e 28 GHz; no médio prazo (2024 – 2025) outra porção da faixa de 26
GHz (25,5 – 27,5 GHz) e a faixa de 40 GHz pode ser disponibilizada, e no longo prazo (a
partir de 2025) a faixa de 47 GHz.

51

Resolução 638 de 1 de Abril de 2020. MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles126447_resolucion_pilotos_5G.pdf y “MinTIC publica convocatoria para el desarrollo de pilotos 5G en Colombia”. MINTIC.
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126447:MinTIC-publica-convocatoria-para-el-desarrollode-pilotos-5G-en-Colombia
52

“Até o próximo dia 23 de janeiro, serão recebidas manifestações de interesse para a participação nos editais 001 e 002
para atribuição de licenças de utilização de espectro ”. MINTIC https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-dePrensa/Noticias/125576:Hasta-el-proximo-23-de-enero-se-recibiran-manifestaciones-de-interes-para-participar-en-lasconvocatorias-001-y-002-para-la-asignacion-de-permisos-de-uso-del-espectro
53

Consultada
en
https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/10587-sutel-scs2020_anexo_consulta_publica_estudios_previos_sistemas_imt_es_0.pdf
54
“La
ruta
5G:
el
camino
de
Costa
Rica
hacia
las
redes
IMT-2020”.
MICITT.
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/la_ruta_5g_el_camino_de_costa_rica_hacia_las_redes_imt-2020_v10_1.pdf
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Figura 14. Versão estendida do cronograma de alocação de espectro proposto pela
SUTEL. Fonte: MICITT (relatório "A rota 5G: o caminho da Costa Rica para as redes
IMT-2020")
Na consulta do Plano de Desenvolvimento de Telecomunicações 2022-2027, o MICITT
projetou uma demanda de 11.400 MHz de capacidade em bandas mmWave com base
no parecer técnico nº 05071-SUTEL-DGC-2020 de 9 de junho de 2020.55 Esse plano inclui
um cronograma de espectro provisório consistente com o que está projetado no
relatório “A rota 5G: o caminho da Costa Rica para as redes IMT-2020” para mmWave.
Adicionalmente, em um parecer publicado pela SUTEL em outubro de 2021, foi
recomendado a recuperação do espectro das faixas de 1400 MHz e 26 GHz detidas pelo
Grupo ICE.56 Segundo o MICITT, o processo de recuperação foi iniciado em junho de
2021 e no último trimestre de 2021 ainda estava em curso.
Pelos parâmetros utilizados nesse relatório, a Costa Rica é considerada como parte dos
casos intermediários por ter identificado capacidade em bandas de ondas milimétricas,
mas ainda sem planos para sua alocação.

EQUADOR
A Agência de Regulação e Controle de Telecomunicações (ARCOTEL) atualizou o plano
nacional de frequências com a resolução 04-02-ARCOTEL-2021 (publicada em fevereiro
de 2022), que atualiza o conjunto de faixas do espectro identificadas para IMT. Das
bandas mmWave, foram incluídas as de 26 GHz, 37 – 43,5 GHz, 47,2 – 48,2 GHz e 66 –
71 GHz, mas não foi estabelecido um prazo provisório para licenciá-las.57

55

Consulta Pública - Construcción Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027. MICITT.
https://www.micitt.go.cr/micitt/publicaciones/construccion-plan-nacional-desarrollo-las-telecomunicaciones-2022-2027
56
“PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL ESPECTRO
OCIOSO
O
UTILIZADO
DE
MANERA
INEFICIENTE
OTORGADO
AL
GRUPO
ICE”.
SUTEL.
https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/09509-sutel-dgc2021_informe_recuperacion_recurso_sin_uso_o_uso_ineficiente_grupo_ice_vf_2.pdf
57
PNAF Ecuador –
Anexo I da
resolução 04-02-ARCOTEL-2021 https://www.arcotel.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/Resolucion-04-02-ARCOTEL-2021-anexo.pdf
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Pelos parâmetros utilizados nesse relatório, o Equador é considerado como parte dos
casos de desenvolvimento intermediário no planejamento do espectro de ondas
milimétricas.

MÉXICO
No México, as bandas de ondas milimétricas identificadas para IMT são 26 GHz (24,25
– 27,5 GHz), 40 GHz (37 – 43,5 GHz) e 48 GHz (47,2 – 48,2 GHz), de acordo com a versão
atual da tabela nacional de alocação de frequências. O regulador mexicano não
estabeleceu datas provisórias para uma licitação que inclua essa capacidade.
O Instituto Federal de Telecomunicações (IFT) enviou ao Poder Executivo uma lista de
elementos que sugere sua inclusão no Programa Nacional de Espectro Radiofônico
2019-2024.58 Entre as recomendações está a identificação de espectro adicional para o
desenvolvimento de IMT e a elaboração de um plano de espectro para incentivar a
implantação de redes 5G.O Programa Nacional de Espectro Radioelétrico é uma das
atribuições do Poder Executivo Federal do México instituído após a reforma das
telecomunicações de 2013-2014.
Por sua vez, o IFT abriu desde 2017 um processo para receber informações sobre o uso
de bandas altas para IMT . Então, em abril de 2019, a Unidade de Espectro de Rádio do
IFT publicou o relatório “Panorama do espectro de rádio no México para serviços móveis
de quinta geração”59 com o qual o regulador estima que existam 11.190 MHz adequados
para a 5G, incluindo as banda: 26 GHz, 38 GHz, 42 GHz, 48 GHz e 51 GHz.

Figura 15. Espectro adequado para 5G no México. Fonte: Unidad de Espectro
Radioeléctrico del IFT
Das bandas de espectro consideradas adequadas, nem todas estão atribuídas ao
serviço móvel e já conta com capacidade atribuída nas bandas de 700 MHz, 2,5 GHz e
3,5 GHz.

58

Comunicado de Imprensa 70/2019 “O IFT emite os elementos a serem incluídos no Programa Nacional of Radioelectric
Spectrum
2019-2024
”.
IFT.
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicadosift//comunicado70-19.pdf
59
“Panorama do espectro radioelétrico no México para serviços móveis de quinta geração”. IFT.
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf
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Para efeitos deste relatório, o México está inserido no grupo de casos intermediários
onde há alguma identificação de espectro de bandas mmWave, mas sem planos
concretos para sua atribuição.

PANAMÁ
No Panamá, a Autoridade Nacional de Serviços Públicos (ASEP) emitiu a resolução AN
No. 13530-Telco em julho de 2019,60 suspendendo a atribuição de novas autorizações
para o uso de 26 GHz, 28 GHz, 40 GHz e para a faixa de 66-71 GHz em todo o país. A
ASEP declara que a medida visa garantir a disponibilidade futura de espectro para os
sistemas IMT-2020.
Para os fins deste relatório, o Panamá está inserido no grupo de casos intermediários
em que há alguma identificação do espectro da banda mmWave, mas sem planos
específicos para sua atribuição.

PERU
En novembro de 2020, o Ministério dos Transportes e Telecomunicações (MTC) abriu
uma consulta pública na qual foi mencionada a possibilidade de oferecer uma parte da
faixa de 26 GHz (800 MHz). Mais tarde, em março de 2021, o MTC mencionou que a
faixa de 26 GHz está sendo considerada para uma nova oferta pública de espectro 61. O
MTC afirmou a possibilidade de realizar um novo leilão de espectro incluindo blocos na
faixa de 26 GHz e sem delegá-lo à agência Proinversión, mas não foram divulgadas
datas ou planos específicos.62
Anteriormente, o MTC mencionou o interesse em estudar a viabilidade de outras bandas
mmWave, especificamente as de 28 MHz, bandas na faixa de 37 – 42 GHz e a “banda
E” (71 – 76 / 81 – 86 GHz).63
En abril de 2021, o MTC modificou o Plano Nacional de Alocação de Frequências
(PNAF)64, onde a faixa de 26 GHz (24,25 – 27,5 GHz) foi alocada para sistemas de
telecomunicações sem fio, deixando as faixas 24, 25 – 25,9 GHz e 26,7 – 27,5 GHz para
realocação . A atualização do PNAF permitiu o uso da “banda E” para links fixos pontoa-ponto.
Em relação aos testes da 5G, o MTC informou em 2020 ter atribuído temporariamente
partes da banda de 28 GHz às operadoras para testes entre 2019 e 2020.

60

AN No.13530-Telco 15/07/2019 disponível em https://www.asep.gob.pa/?p=185202
“MTC
autoriza
el
despliegue
inicial
de
tecnología
5G
en
nuestro
país”.
MTC.
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/344346-mtc-autoriza-el-despliegue-inicial-de-tecnologia-5g-para-usocomercial-en-nuestro-pais
62
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1941641-018-2021-mtc
“Velocidades 5G superan en tres veces a la de la tecnología 4G tras autorización del MTC”. MTC.
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/495267-velocidades-5g-superan-en-tres-veces-a-la-de-la-tecnologia-4g-trasautorizacion-del-mtc
63
MTC. “5G Challenges in the Americas”. Presentación en Futurecom (octubre de 2019).
64
“MTC mejorará y ampliará los servicios de telecomunicaciones con nueva atribución de bandas de frecuencias”. MTC.
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/490236-mtc-mejorara-y-ampliara-los-servicios-de-telecomunicaciones-connueva-atribucion-de-bandas-de-frecuencias
61
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Tabela 11. Frequências atribuídas para testes 5G no Peru. Fonte: MTC.
Em 2019, o MTC aprovou novos limites de espectro65 para espectro abaixo de 6 GHz
que será aplicável apenas para novas atribuições a partir da promulgação da referida
norma. Portanto, esta política não regula atualmente as bandas mmWave.
Para os fins deste relatório, o Peru está inserido no grupo de casos intermediários em
que há alguma identificação de espectro de bandas mmWave, mas sem planos
concretos para sua atribuição.

PORTO RICO E AS ILHAS VIRGENS DOS EUA66
Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA já têm alocações de espectro mmWave e
recentemente dois leilões separados da Federal Communications Commission (FCC)
adicionaram nova capacidade.
Em Porto Rico, desde 2018, testes com a 5G usando a banda de 28 GHz foram realizados
e atualmente está em uso.67
Os leilões 102 (Spectrum Frontiers - 24 GHz) e 103 (Spectrum Frontiers - Upper 37 GHz,
39 GHz e 47 GHz) concluídos em maio de 2019 e março de 2020, respectivamente,
65

Resolução Ministerial 85- 2019 MTC / 26 visto em: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/fijan-topes-a-laasignacion-de-espectro-radioelectrico-por-resolucion-ministerial-n-085-2019-mtc0103 -1740617-1
66
Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA compartilham as alocações e atribuições de espectro conduzidas pela FCC, mas
a presença de operadoras varia entre os dois países e com relação aos Estados Unidos.
67
“Claro
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5G
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Porto
Rico”.
Telegeography
https://www.commsupdate.com/articles/2018/11/16/claro-plans-28ghz-5g-test-in-puerto-rico/
“T-Mobile Network”. T móvel. https://es.t-mobile.com/support/coverage/t-mobile-network
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representaram uma oferta pública agregada acima de 4 GHz de capacidade agregada
de mmWave.
Para os fins deste relatório, Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA estão inseridos no
grupo de casos avançados no planejamento e uso das bandas mmWave.

REPÚBLICA DOMINICANA
Em agosto de 2021, o Instituto Dominicano de Telecomunicações (INDOTEL) publicou
seu Plano Diretor de Espectro para os próximos 5 anos, por meio da resolução 071202168 , que contempla a elaboração de um plano para liberação de faixas de frequência
adequadas para o desenvolvimento de IMT para os próximos 10 anos, incluindo bandas
mmWave. Não foram divulgados planos ou chamadas para um processo de alocação
de capacidade em bandas mmWave.
Pelos parâmetros utilizados nesse relatório, a República Dominicana está inserida no
grupo de casos com progresso relativamente baixo no planejamento do uso de bandas
de ondas milimétricas.

URUGUAI
No Uruguai, o governo autorizou o uso de um bloco de 850 MHz (27,5-28,35 GHz) da
banda de 28 GHz pela operadora Antel.69 De acordo com a Unidade Reguladora de
Serviços de Comunicações (URSEC), essa parte do espectro foi atribuída à Antel em
junho de 2006 para a operação de um sistema LMDS.
A URSEC está preparando uma política de conectividade e espectro focada em 5G que
abrangerá pelo menos as faixas de 3,5 GHz e 26 GHz. A proposta ainda não foi
publicada.70
A URSEC concedeu licenças temporárias para realizar testes da 5G nas bandas
mmWave (26 GHz e 28 GHz) às três operadoras de rede móvel em 2021.71
Para os fins deste relatório, o Uruguai é considerado parte do grupo de casos avançados
no planejamento e uso das bandas mmWave.
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INDOTEL
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https://transparencia.indotel.gob.do/media/215188/res_0712021_que_aprueba_el_plan_maestro_para_la_republica_dominicana.pdf
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A 5G Americas obteve essas informações diretamente da URSEC por meio de um pedido de transparência.
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CONCLUSÃO
A identificação do espectro de banda milimétrica para sistemas 5G está em um estágio
muito inicial na América Latina e no Caribe: a maioria dos países não tem um
cronograma para atribuir as bandas mmWave. Os casos mais avançados são aqueles
em que o espectro já foi cedido ou o uso de licenças pré-existentes deste tipo já foi
autorizado (Brasil, Chile, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Uruguai) .
Este relatório incluiu um grupo de “progresso intermediário” formado por países que
identificaram espectro adequado para 5G nas faixas de mmWave e que estabeleceram
reservas de seus direitos de uso ou planos que consideram essa capacidade para o
desenvolvimento de IMT. O grupo inclui Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador,
México, Panamá e Peru.
Em geral, as bandas de 26 GHz e 28 GHz estão sendo consideradas na maioria dos
casos, mas também aparecem planos ou atribuições em bandas de frequência a partir
de 38 GHz.
As bandas mmWave serão fundamentais para atingir as metas de desempenho do
sistema IMT-2020 para comunicações de capacidade muito alta. Esse espectro não foi
considerado para as gerações anteriores de tecnologias móveis e há desafios técnicos
e regulatórios em torno de seu uso. O espectro nessas faixas fornece mais capacidade,
mas tem menos propagação e implantações mais densas de small cells serão
necessárias em ambientes internos e em espaços nas grandes cidades. O equipamento
de rede e ambiente de terminal para mmWave está em desenvolvimento, mas prevê-se
que as bandas mmWave possam ter casos de aplicação em distribuição de vídeo de
definição ultra-alta (UHD), banda larga residencial fixa-sem fio, sistemas de transporte
e em geral, como capacidade adicional de rede móvel em áreas com alta densidade de
conexão e alta demanda de tráfego.
2020 será a década para a 5G decolar na região, mas haverá a coexistência de redes 3G
e 4G e, paralelamente, o desenvolvimento de outros tipos de clientes e conexões com a
adoção massiva da IoT. O desafio do setor de telecomunicações móveis será ter
capacidade suficiente para atender a esse cenário de múltiplos tipos de conexões,
clientes e crescimento sustentado do tráfego. As bandas mmWave são um recurso
espectral necessário para que as redes 5G sejam uma infraestrutura de rede de alta
capacidade e plataformas de inovação digital para as economias da região.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
5G Americas é uma organização sem fins lucrativos composta pelos principais
fabricantes e provedores de serviços do setor de telecomunicações. A missão da
organização é promover e defender o avanço e os recursos completos da tecnologia
móvel LTE e sua evolução além da 5G em redes, serviços, aplicativos e dispositivos
conectados sem fio no ecossistema das Américas. A 5G Americas se dedica ao
desenvolvimento de uma comunidade sem fio conectada enquanto lidera o
desenvolvimento da 5G nas Américas. A 5G Americas está sediada em Bellevue,
Washington. Os membros do Conselho de Administração da 5G Americas incluem
Airspan Networks, Antel, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin
America, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US,
Inc., Telefónica, VMware e WOM
. A 5G Americas gostaria de agradecer a liderança
significativa do projeto e as contribuições importantes das empresas membro da
Diretoria da 5G Americas que participaram do desenvolvimento deste estudo.
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