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INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma população de 229.210.890 de habitantes. Em 2018, o país 
relatou uma penetração de serviço móvel de 108% e um total de 229,20 
milhões de linhas. O mercado possui cinco operadoras nacionais (Claro, 
Nextel, Oi, TIM e Vivo), além de duas operadoras móveis regionais (Algar -CTBC 
- e Sercomtel). Também existem várias companhias com licença para MVNO.

No final de 2018, a LTE era a tecnologia dominante entre as linhas de 
serviços móveis do Brasil, com um total de 129 milhões, de acordo com a 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  Com 24%, e um total de 
54,72 milhões de linhas, a UMTS/HSPA ficou em segundo lugar. Desta forma, 
as linhas com acesso à banda larga móvel alcançaram um total de 184,7 
milhões e 80,5% do total do mercado.

Evolução das linhas móveis no Brasil  (‘000)1

Linhas por milhão

Penetração

1 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  
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Linhas móveis por tecnologia
no Brasil 4T182
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2 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).   
3 Fonte: OVUM

De acordo com os dados da consultoria Ovum, o 
mercado do Brasil alcançará 230,6 milhões de 
linhas móveis em 2023, o que deve equivaler a 
uma penetração de 104,7%. Tanto que as linhas 
LTE irão totalizar 82,16% das linhas móveis, 
alcançando 189,4 milhões de acesso. A evolução 
também será observada no que diz respeito ao 
que representa a banda larga móvel como um 
todo, linhas deste tipo devem alcançar uma pene-
tração de mercado de 103,6% em 2023.

Se analisarmos o ranking de Desenvolvimento 
Humano, o Brasil está na média da estimativa da 
América Latina. Isto é o que aponta o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) desenvolvido 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD). No entanto, o mercado 
possui uma alta penetração de serviços móveis, 
acima de 100%, o que permite um cenário favorá-
vel ao desenvolvimento da economia digital. 

Este potencial inicial deve vir acompanhado de 
políticas públicas que potencializam as oportuni-
dades de crescimento na adoção de tecnologias 
móveis. Entre estas iniciativas destaca-se o 
aumento do acesso ao espectro radioelétrico 
para serviços móveis, política que agiliza e incen-
tiva o desenvolvimento de mais infraestrutura e a 
formação de novas habilidades para o uso da 
tecnologia para o desenvolvimento econômico e 
social. 

Evolução das linhas móveis
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Índice de Desenvolvimento Humano e penetração móvel (2017)4
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Ao final de 2018, as linhas do serviço fixo no Brasil totalizavam 38,3 milhões 
de acordo com dados da Anatel. Por sua vez, os acessos de banda larga fixa 
chegavam a 31,5 milhões, enquanto que as assinaturas de TV paga 
totalizavam 19,7 milhões.

A primeira seção deste relatório aborda o estado do espectro radioelétrico 
para serviços móveis no mercado. O Brasil é o país da América Latina que 
mais oferece espectro para esse tipo de serviço, 609 MHz. No entanto, ainda 
está longe das sugestões da União Internacional de Telecomunicações (UIT) 
para 2015 e 2020.



Evolução do acesso de serviços
fixos no Brasil (‘000)5
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A segunda seção analisa diferentes aspectos do mer-
cado relacionados à implantação de infraestrutura. 
A regulação e o controle dos aspectos técnicos das 
redes e serviços de telecomunicações são de respon-
sabilidade da União (a mais alta entidade federativa 
do Poder Executivo), os quais foram delegados à 
entidade reguladora ANATEL. Esta seção também 
descreve as medidas relacionadas à limitação de 
sinais sem fio dentro de uma penitenciária.

Na terceira seção, é feita referência à situação do 
Serviço Universal (SU) no país. No Brasil, existem 
apenas obrigações de acesso universal para os 
serviços prestados sob o regime público. Atual-
mente, apenas a Telefonia Fixa Comutada (STFC) 
é considerada nesta obrigação e deve-se conside-
rar também que existem concessionárias e 
empresas autorizadas. No primeiro cai a obri-
gação de universalização.

Enquanto a quarta seção analisa os serviços de Inter-
net das Coisas (IoT). Com foco na situação particular 
do mercado, as operadoras móveis virtuais (MVNO) 
atraíram a atenção de novos modelos de negócios 
baseados em M2M.

Por sua vez, a quinta seção analisa o sistema de 
alerta precoce em casos de desastres e fenômenos 
naturais. No Brasil, essa tarefa é desenvolvida pelo 
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 
Desastres Naturais (Cemaden), encarregado de aler-
tar a população para qualquer evento natural que 
represente um risco. O país tem um número signifi-
cativo de desastres naturais que frequentemente 
são de grande intensidade, particularmente aqueles 
relacionados com inundações, avalanches e desliza-
mentos de terra, que causam mortes, e perdas 
econômicas e materiais graves.

E a última seção reúne as conclusões deste relatório. 

5 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  
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De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o mercado 
móvel do Brasil conta com um total de 997 MHz de espectro radioelétrico 
alocado para serviços de telefonia móvel no país.  Distribuídos nas bandas de 
450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 
MHz, 2300 MHZ, 2500 MHz, 2600 MHz e 3600 MHz.

Do total de espectro radioelétrico alocado, 222 MHz se localizam em bandas 
abaixo de 1 GHz, enquanto que 575 MHz se localizam entre 1GHz e 3 GHz, 
tanto que nas bandas de espectro superiores a 3 GHz havia sido alocados 
um total de 200 MHz.

Espectro Designado para Serviço Móvel Pessoal

Fonte: Anatel 6 

 Start  Stop BW Start  Stop  BW 
 (MHz) (MHz) (MHz) (MHz) (MHz) (MHz)
 451 458 7 1805 1880 75
 461 468 7 1885 1900 15
 698 806 108 1920 1930 10
 806 821 15 1930 1970 40
 824 849 52 1970 1980 10
 851 866 15 2110 2120 10
 869 873 4 2120 2160 40
 873 890 17 2160 2170 10
 890 894 4 2300 2400 100
 898.5 901 2.5 2500 2520 20
 907.5 915 7.5 2520 2655 135
 943.5 946 2.5 2655 2670 15
 952.5 960 7.5 2670 2690 20
 1710 1785 75 3400 3600 200



TEMAS EN REGULAÇÃO DAS
TELECOMUNICAÇÕES: BRASIL 

Sugestão de espectro da UIT
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Ano

Ambiente de Mercado 
Alto
Ambiente de Mercado 
Baixo

 2010 2015 2020

 840 880 540

 760 800 440

 2010 2015 2020

 0 420 1420

 0 500 900

 2010 2015 2020

 840 1300 1960

 760 1300 1340

Requerimiento total 
de Espectro(MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 2 (MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 1 (MHz)

Ambiente de Mercado

O relatório de Radiocomunicações ITU-R M.20787 da União Internacional das 
Telecomunicações, publicado em 2006 estabelece sugestões para alocação 
suficiente de espectro radioelétrico de modo a permitir o desenvolvimento 
apropriado do IMT-2020 e IMT-Advanced. Neste sentido, a UIT tem como objeti-
vo ajudar as autoridades do governo na alocação de espectro de modo que 
permita a expansão dos serviços móveis de banda larga. .

A recomendação da ITU- 2078 foi dada em um contexto de pressão crescente 
sobre as redes móveis das operadoras, a partir de um rápido aumento do tráfe-
go de dados móveis que acontece em escala global. Por isso, a UIT estabelece 
uma quantidade mínima de espectro alocado às IMT-2020 e IMT-Advanced, para 
os anos 2010, 2015 e 2020 em função do estado de desenvolvimento de merca-
do: ambiente de mercado mais baixo frente ao ambiente de mercado mais alto. 
A recomendação da UIT classifica as necessidades de espectro de rádio Techno-
logy Group Access (RATG). A RATG 1 cobre pré-IMT e IMT, assim como melhorias 
das IMT e RATG 2 que compõem o IMT-Advanced. 

O relatório ITU-R M.2290 atualizou o prognóstico de espectro requerido para o 
ano de 2020 que resulta em um alcance entre 1340 e 1960 MHz, dependendo do 
ambiente de mercado. 

7 Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth 
requirements for the future 
development of IMT-2000 and IMT-Advanced: Report ITU-R 
M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth requirements for 
the future development of IMT-2000 and IMT-Advanced

Fonte: UIT
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Neste cenário, o mercado móvel do Brasil havia entregue 997 MHz de espec-
tro. Assim, havia cumprido 76,9% da sugestão da UIT para 2015. Enquanto 
que para 2020 cumprirá com 74,4% para o ambiente de mercado baixo e 
50,6% de mercado para ambientes altos.

Contudo, em termos de concessão de espectro radioelétrico para serviços 
móveis, o mercado móvel do Brasil era o mais avançado da América Latina, 
ainda que distante das metas previstas para 2015, e apenas com metade 
das metas estipuladas pela UIT para 2020.

Considerando os diversos temas regulatórios analisados pelo regulador em 
2018, restam ao menos 20 que estão relacionados com espectro radioelétri-
co. Entre eles, destacam-se as bandas para IMT de: 1,5 GHz, 2,3 GHz y 
3,5GHz, além da LAA (5 GHz) e das bandas 39,5 GHz – 40 GHz, esta última de 
acordo com a determinação da 4 nr. 688/2017.

Divisão de áreas de Serviço Pessoal Móvel 

Fonte: Anatel
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Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
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A entrega de espectro radioelétrico no Brasil acontece a partir de diversas 
áreas de atenção do antigo Serviço Móvel Celular (SMC), de nível nacional, 
onde cada operadora poda contar com quantidades de espectro alocados 
conforme a banda e a área que opera.    

Considerando estas áreas do SMC, a Anatel consolidou cada uma das opera-
doras móveis para uma média nacional para o Brasil, com o objetivo de poder 
realizar uma comparação no que diz respeito a quantidade de espectro aloca-
do para cada um deles8. 

O quadro destaca que a Vivo (148,1 MHz) possui a maior quantidade média 
de bandas de espectro em uso no Brasil para 2014. Muito próxima dessa 
quantidade encontra-se a Claro (142,1 MHz), e com um pouco menos, as 
operadoras TIM (116,3 MHz) e Oi (95,8 MHz). A Nextel (30 MHz) é a de menor 
porção de mercado9.

Média de Espectro Radioelétrico no Brasil em MHz 

Fonte: Anatel

8 En “Relatório de acómpanhamentó dó setór de telecómunicaçó 
es Serviço Móvel Pessoal (SMP) 1º trimestre de 2016”. Por ANATEL
9 En “Relató rió de acómpanhamentó dó setór de telecómunicaçó 
es Serviço Móvel Pessoal (SMP) 1º trimestre de 2016”. Por ANATEL

148,1
MHz

Vivo

142,1
MHz

Claro
116,3
MHz

Tim 95,8
MHz

Oi

30
MHz

Nextel
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Em Setembro de 2014, após um longo período de testes de interferência e aná-
lise de modelos de licitação, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANA-
TEL) leiloou a banda de 700 MHz para serviços móveis 4G LTE.  Os objetivos do 
governo eram de desenvolver um sistema de telecomunicações com cobertu-
ra mais ampla e velocidade de internet móvel, e também acelerar a digitali-
zação da TV OTA no país. 

As condições para o uso dessa banda foram estabelecidas em 11 de Novembro 
de 2013, através da Resolução 625 da ANATEL. Os serviços móveis com canali-
zação APT foram estabelecidos primeiro, enquanto a localização dos sinais de 
transmissão televisiva será definida futuramente. A resolução também fez 
referência aos testes necessários a fim de evitar a interferência entre os 
serviços IMT e da Televisão Digital Terrestre, que no Brasil, assim como na 
maioria dos mercados latino-americanos, usam a tecnologia ISDB-T.

Tanto os testes realizados em campo quanto em laboratório procuraram iden-
tificar condições em que seria possível para os dois sistemas coexistiram, 
evitando situações críticas e usando possíveis técnicas de mitigação de inter-
ferência. 

O teste indicou que a transmissão da LTE entre as bandas de 698 MHz e 806 
MHz interferiu com a TDT nos cases de: i) recepção de antena externa; ii) 
recepção de antena interna; iii) recepção amplificada de antena externa; iv) 
recepção de sinais de TV em terminais móveis. 

Por sua vez, os sinais da TDT nos canais 14 a 51 interferiram com as comuni-
cações LTE. Quanto às técnicas de mitigação de interferência, foram feitos os 
seguintes testes: i) variando distâncias entre transmissores e receptores; ii) 
uso de filtros adicionais, tanto na transmissão quanto na recepção, com o 
objetivo de minimizar a emissão e recepção de sinais indesejados; iii) variação 
da potência de transmissão; iv) variação das características e posicionamento 
das antenas emissoras e receptoras; Com base nos resultados destes testes, a 
ANATEL emitiu a Resolução 640 em Julho de 2014, adotando o “Regulamento 
sobre Condições de Convivência entre os Serviços de Radiodifusão de Sons e   
Imagens   e   de   Retransmissão   de   Televisão   do   SBTVD   e   os   Serviços   de 
Radiocomunicação Operando na Faixa de 698 MHz a 806 MHz”.

O objetivo do regulamento era estabelecer critérios técnicos para mitigar 
interferências indesejadas entre os dois serviços, levando em consideração os 
testes realizados. A agência propôs uma “matriz de coexistência” que indica 
técnicas ou procedimentos para reduzir possíveis interferências em cada 
cenário.

1.2. ESPECTRO 700 MHZ
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10 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Portaria 3.493, de 26 de Agosto 
de 2016. http://www.abratel.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Portar-
ia-MCTIC-N.%C2%BA-3493-merged2.pd
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A ANATEL concluiu que a coexistência da transmissão LTE na banda de 700 
MHz e TDT nos canais 14 a 51 é possível, embora em alguns casos técnicas de 
mitigação, como filtros adicionais em receptores TDT ou antenas exteriores 
para recepção de TV digital, devem ser usadas para eliminar interferências 
indesejadas.

A ANATEL pode usar os resultados dos testes para trabalhar com fabricantes 
de equipamentos e estabelecer os requisitos técnicos mínimos para recepto-
res e dispositivos usados na mitigação de possíveis interferências, e criar um 
programa de avaliação.

O tempo especificado para o desligamento do sinal analógico no Brasil susci-
tou preocupações quanto à disponibilidade de espectro radioelétrico para 
serviços móveis. De fato, em 2016, o poder Executivo mudou o cronograma de 
desligamento analógico várias vezes devido a novos acordos entre emissoras 
de TV e operadoras móveis, no âmbito do Grupo de Implementação de TV Digi-
tal (GIRED), no qual a ANATEL também está envolvida, em relação à interferên-
cia e ao congestionamento do espectro. Essas mudanças devem atrasar a 
implementação de serviços móveis na banda de 700 MHz.

A última mudança nas datas do desligamento analógico foi realizada em Agosto 
de 201610. O regulamento estabelece um novo cronograma de desligamento 
analógico em algumas regiões metropolitanas até 2018 e introduz algumas 
mudanças nas especificações dos decodificadores do sinal de TV digital. O 
prazo final para o desligamento é 31 de Dezembro de 2023 para as cidades onde 
uma data anterior para o desligamento não havia sido confirmada. 

As operadoras só podem iniciar os serviços móveis 12 meses após a  con-
clusão  do desligamento analógico. Por esta razão, a frequência de 700 MHz 
estará disponível somente no final de 2019 na maior parte do país. 

As cidades dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo só serão autorizadas a 
usar a banda de 700 MHz para serviços móveis depois que o desligamento 
analógico estiver concluído em todos os distritos dos seus respectivos esta-
dos. Nessas condições, a cidade do Rio de Janeiro terá serviços em 700 MHz 
apenas em 2018.



11 Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL

Resultado do leilão de Espectro de 2500 MHz no Brasil11
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1.3. MECANISMOS DE
ATRIBUÇÃO DE ESPECTRO
450 MHZ / 2500 MHZ 

O governo brasileiro adotou um modelo de receitas com múltiplas rodadas  
ascendentes, ao qual adicionou alvos de cobertura.

No leilão de 450 MHz -2500 MHz, houve um total de seis lances. Estes vieram 
das quatro principais operadoras móveis - Vivo, Claro, TIM e Oi - além da SKY, 
que oferece serviços DTH, e a Sunrise, atualmente a On Telecom.  Embora  a 
intenção  da  ANATEL fosse  de  atrair  novas operadoras para o mercado, todos 
os licitantes já estavam presentes no país, seja por meio de serviços móveis ou 
outros, como TV por assinatura, que era o caso da SKY e da Sunrise.  

O objetivo da ANATEL foi usar o leilão para implementar cobertura LTE nos seis 
locais da Copa das Confederações de futebol até 30 de Abril de 2013 e, subse-
quentemente, ampliar a cobertura para as doze cidades que hospedaram a 
Copa do Mundo FIFA 2014, e todos os municípios com população superior a 
100,000 até o final de 2016. 

A meta para a faixa de 450 MHz era cobrir as  áreas rurais localizadas até 30 
quilômetros de cada município brasileiro até 31 de Dezembro de 2015. As 
propostas financeiras geraram receitas de US$ 1,32 bilhão no leilão da 
ANATEL, com um premio médio de 34,37% em relação aos valores mínimos 
estabelecidos.

Operador Banda MHz Alcance Cobertura 450 MHz Precio (US$ Millones) Precio x MHz (US$ Millones)

Claro 2.500 MHz 40 Nacional 9 Estados 410.6 10.26
Oi 2.500 MHz 20 Nacional 4 Estados 164.7 8.2
TIM 2.500 MHz 20 Nacional 4 Estados 165.3 8.3
Vivo 2.500 MHz 40 Nacional 9 Estados 510.45 12.76
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O leilão para a faixa de 700 MHz para 4G LTE arrecadou R$ 5,85 bilhões (U$ 
2.4 bilhões, à taxa de câmbio da época), praticamente o piso estabelecido 
pelas autoridades. A Claro, TIM e Vivo obtiveram 10 MHz cada uma em todo 
o país, enquanto a Algar Telecom obteve a mesma largura  de  espectro  
para  87  municípios  do  País. Dois dos blocos  oferecidos  pela  ANATEL 
foram declarados vagos.

A principal licitante ausente foi a Oi, quarta maior operadora móvel do país. 
A Nextel também esteve ausente. Como resultado, as receitas atingiram 
apenas 75% das expectativas iniciais do governo. Uma vez que nem todo o 
espectro disponível foi leiloado, os 10 MHz de frequências remanescentes 
servem para separar as operações móveis das transmissões de TV, o que 
pode reduzir a possibilidade de interferência e os custos de migração. 

As obrigações das operadoras que receberam espectro de rádio no leilão 
incluem custos de limpar a banda de 700 MHz, estimados em US$ 1,1 bilhão.

No Brasil, a banda de 700 MHz será totalmente utilizável depois do desligamento 
total do sinal analógico, previsto para o final de 2018 para a maior parte do país, e 
podendo ser prorrogado até 2023. Para esse fim, os sinais de televisão atualmente 
fornecendo serviços nesta banda devem ser migrados. Para preparar a migração, 
as operadoras de telefonia móvel começaram a fazer pagamentos à Entidade de 
Administração Digital (EAD), criada pelas empresas para auxiliar o desligamento 
do sinal analógico. No segundo trimestre de 2015, os vencedores do leilão paga-
ram um total de R$ 1,44 bilhão (US$  467  milhões), representando  40% do valor 
necessário para migrar a tecnologia da TV analógica para  digital.  O restante será 
depositado em duas parcelas nos próximos dois anos. 
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Tabela 6: Resultados da licitação de 700 MHz no Brasil12

12 Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL

Operador Lote MHz Cobertura BRL US$ Precio sobre la Base
Algar 5 10 87 municipios de  29,567,738 12,129,277 0.02%
   GO, MG, MS y SP
Claro 1 10 Nacional 1,947,244,417.70 798,798,605 1%
TIM 2 10 Nacional 1,947,000,000 798,698,340 0.99%
Vivo 3 10 Nacional 1,927,964,770 790,889,708 0%
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O governo impôs fortes medidas de cobertu-
ra no leilão da banda de 2,5 GHz, realizada 
em 2012. As estimativas do governo indicam 
que as operadoras que obtiveram frequên-
cias na faixa de 2,5 GHz devem investir de 
US$ 5,5 bilhões à US$ 7 bilhões em infraes-
trutura 4G até 2018. As operadoras também 
devem investir montantes consideráveis 
para migrar os sinais de TV que ocupam esse 
espectro.

No final de Abril, os 700 MHz foram entre-
gues às operadoras móveis em Brasília, uma 
vez que não houve interferência entre os 
sinais de TV digital e da LTE. Na época, a TIM 
e a Claro anunciaram que estavam lançando 
serviços na mesma frequência; a operadora 
móvel América Móvil oferecerá agregação 
de portadores.

As opções de projeto entre a concessão de 
espectro de rádio por concursos de beleza 
ou a priorização de receitas têm vantagens e 
desvantagens, tanto para os governos 
quanto para as operadoras e o ecossistema 
móvel. Devemos lembrar que as decisões 
regulatórias e todos os elementos da políti-
ca pública levados em conta ao projetar um 
“concurso de beleza” ou um leilão de espec-
tro têm um impacto no comportamento dos 
investidores, na dinâmica concorrencial, no 
grau  de  adoção  de  serviços  e  na  acessibi-
lidade,  etc.  Cabe  ressaltar  ainda que o 
espectro atribuído aos serviços móveis é o 
facilitador das redes e serviços banda larga, 
que  são  fundamentais  para  o  desenvolvi-
mento  econômico,  o  bem-estar  e  a  
redução  da exclusão digital nos países 
latino-americanos. 

13 Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL
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urgência para bloqueio do sinal de celular em presídios“. Na 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURA
NCA/554899-CAMARA-APROVA-URGENCIA-PARA-BLOQUEIO-D
O-SINAL-DE-CELULAR-EM-PRESIDIOS.html
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A Câmara de Deputados do Brasil conta com o projeto de lei complementar (PLP) 
470/18, que ainda deve ser aprovado em plenário e que modifica o art. 3 da Lei 
Complementar No. 7914, de janeiro de 1994, que estabelece a aplicação de recur-
sos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). As alterações irão estabelecer a 
implementação imediata de bloqueadores de celulares nas dependências do 
serviço penitenciário dentro de um prazo de 180 dias de sua promulgação. 

Se aprovada, a alteração da legislação estabelecerá que os recursos do 
FUNPEN devem ser aplicados na instalação, custeio e manutenção do 
bloqueio de sinais de telecomunicação para telefones móveis, radiotransmis-
sores e outros meios dentro de estabelecimentos penitenciários.  Nesse senti-
do, a lei agora determina que as operadoras de telecomunicações devem 
oferecer acesso irrestrito a todas as informações e tecnologias necessárias 
para que os órgãos responsáveis pela instalação dos bloqueadores possam 
levar a cabo seu trabalho, colaborando com tecnologias eficientes e eficazes.
  
Olhando para o futuro, destaca-se que a emissão de novas licenças para a 
prestação de serviços de telecomunicações móveis de uso público, e a reno-
vação das concessões atuais, devem ser condicionadas à obrigação de insta-
lar, custear e manter bloqueadores de sinais de tele e radiocomunicações em 
estabelecimentos penitenciários.

Até que se aprove o PLP com a alteração, o mercado segue regido pela reso-
lução nº306/2002 “Cerificação e Homologação de Bloqueadores de Sinais de 
Radiocomunicações”, que estabelece os requisitos técnicos mínimos para 
certificação e homologação de Bloqueadores de Sinais de Radiocomuni-
cações (BSR) e a resolução nº308/2002, “Uso de Bloqueadores de Sinais de 
Radiocomunicações”, que estabelece as condições de uso dos bloqueadores 
de sinais de radiocomunicações.

2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA

2.1. SITUAÇÃO DE BLOQUEADORES
DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL 
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Estas legislações entendem por BSR o equipamento para bloquear os sinais de 
radiocomunicações. Enquanto que define a um usuário de BSR como a entida-
de, formalmente designada pelo Ministério da Justiça, responsável por operar 
o BSR em um determinado estabelecimento penitenciário. 

Nos textos são oferecidos uma série de características gerais para o uso do 
BSR, reforçando que não deve interferir nas bandas de radiofrequência fora 
dos limites estabelecidos, e deve ser eficaz para qualquer tecnologia que se 
utilize para oferecer serviços de radiocomunicações utilizadas no local. 

No que se refere à entidade encarregada pelo BSR, estas regulamentações 
reforçam que antes de realizar a instalação destes dispositivos é necessário 
que se contate os prestadores de serviços para ajustar os níveis de sinal, de 
modo que é obrigatório notificar a Anatel com 10 dias de antecedência, acom-
panhada por um documento que comprove sua indicação pelo Ministério da 
Justiça. 

Além disso, no caso de existir irregularidades no uso da BSR, as legislações 
preveem que a Anatel intervenha exigindo o cumprimento de sua regulamen-
tação e inclusão de sanções para a entidade encarregada do bloqueador. 
Assim, todos os envolvidos incluídos nas regras devem conhecer a localização 
dos BSR. 

Os textos também dispõem de uma série de obrigações para as entidades 
onde são colocados os bloqueadores. Em primeiro lugar, deverão contar com 
um projeto técnico, que permanecera em seu poder, deve estar atualizado e 
disponível para quando a Anatel o solicitar. Assim como, também deverá 
contar com um resumo desse projeto para manter o regulador e as operado-
ras, e informar quando são realizadas alterações técnicas. 

Além disso, as regras obrigam as entidades que utilizam bloqueadores a usar 
somente equipamentos cuja certificação seja expedida pela Anatel, também 
devem ser observadas as exigências municipais e legais pertinentes em 
relação aos prédios e antenas. É preciso manter as BSR em condições de ope-
ração e dentro dos limites dos edifícios penitenciários sem causar interferên-
cia às operadoras de serviços de telecomunicações. 

Portanto, entre as obrigações das operadoras, os textos estabelecem que é 
necessário informar à Anatel e a entidade encarregada do BSR com antece-
dência sobre as mudanças de potência de transmissão ou realinhamento das 
antenas de estações de radiobase (ERBs), ou qualquer mudança em sua locali-
zação. Da mesma forma, deve-se informar no caso de implantação de uma 
nova ERBs, ou mesmo de desativação. Como também em caso de mudanças 
nos níveis de sinal presentes nas áreas de bloqueio. 
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De sua parte, a agencia reguladora tem como obrigação fiscalizar a utilização 
do bloqueador e, em caso de solicitação, oferecer informação ao Departamen-
to Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça, sobre as radiofre-
quências ou bandas de radiofrequências presentes na área onde se localiza 
determinado estabelecimento penitenciário.  

Além da legislação vigente, a Anatel está envolvida em uma série de debates 
dentro do setor sobre a importância dos bloqueadores. Na reunião inicial a 
pedido do DEPEN (10/2015) consideraram como objetivos: relevar junto ás 
operadoras e prestadores de serviços do mercado, as possibilidades de tecno-
logias para o bloqueio de terminais móveis nos presídios, buscar estabelecer 
um modelo de referência nacional para a instalação de bloqueadores. 

Para isto, realizaram uma série de reuniões com as operadoras para desenvolver 
soluções técnicas disponíveis. Além disso, se planeja realizar um levantamento 
de modelos de interação adotados por estados, compra de equipamentos e 
contratos de serviços. Também propõe-se identificar oportunidades para mel-
horar o diálogo entre operadoras e entidades que operam bloqueadores. O 
regulador propõe considerar como catalisador e facilitador do diálogo entre as 
partes, bem como atuar auxiliando com base em suas competências legais. 

Vale observar que as operadoras sempre tiveram êxito em todas as instâncias 
judiciais quando foram obrigadas a recorrer contra esse tipo de norma. Em 
geral, os administradores das prisões instalam seus próprios sistemas de 
bloqueio.  

As operadoras de serviços de telecomunicações não são obrigadas a desen-
volver projetos ou instalar, operar ou manter os bloqueadores em presídios.  
De qualquer maneira, existe pressão do governo para criar essa obrigação.  Em 
alguns casos, as operadoras recorreram ao judiciário, com sucesso. 

Em casos específicos, as operadoras recebem pedidos de ajuda do poder 
público para reduzir a cobertura de serviços móveis nos presídios.  Algumas 
operadoras colaboram, reduzindo a potência das estações rádio base para 
diminuir o sinal sem prejudicar as áreas próximas aos presídios.

É comum constatar que os bloqueadores instalados em presídios pelo gover-
no afetam a qualidade do serviço de telecomunicações em regiões adjacen-
tes.  As operadoras protocolaram um pedido com o regulador buscando 
isenção dos indicadores de conexão e queda de ligações nessas regiões. 



15 Agência Nacional De Telecomunicações, Resolução No 303: 
Aprova O Regulamento Sobre Limitação Da Exposição 
aCampos Elétricos, Magnéticos E Eletromagnéticos Na Faixa 
de Radiofreqüências Entre 9 kHz E 300 GHz., 2002.
16 Congresso Nacional, Lei No 11934: Dispõe Sobre Limites à 
Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos 
Eletromagnéticos; Altera a Lei No 4.771, de 15 de Setembro de 
1965; E Dá Outras Providências, 2009, 934.
17 Congresso Nacional, Lei No13116: Estabelece Normas Gerais Para 
Implantação E Compartilhamento Da Infraestrutura de 
Telecomunicações E Altera as Leis No 9.472, de 16 de Julho de 1997, 
11.934, de 5 de Maio de 2009, E 10.257, de 10 de Julho de 2001., 2015
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2.2 ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA

Do ponto de vista das emissões eletromagnéticas, a 
reguladora – ANATEL – estabeleceu através de sua 
Resolução N° 30315, os limites da exposição humana 
aos campos elétricos e eletromagnéticos entre 9 KHz 
e 300 GHz, de acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS - limites de ICNIRP). Logo, a Lei N° 
11.93416 confirmou os limites de ICNIRP, recomenda-
dos pela OMS pelas normas da ANATEL. Apesar da 
entidade ter estabelecido os limites máximos de 
emissão de radiações seguindo os limites recomen-
dados pelo ICNIRP, as diversas municipalidades e 
algumas regiões possuem uma série de licenças 
próprias, que somam mais de 300 leis distintas.

Cabe destacar que existem dois processos que 
devem acontecer para a instalação de nova infraes-
trutura para as telecomunicações: um licenciamen-
to ante ANATEL e outro ante a municipalidade local. 
A maior abundância são os órgãos distintos e é 
necessário ter o licenciamento dos dois. Por sua 
vez, o regulador é o responsável por estabelecer 
normas para o licenciamento para que a antena 
seja apta a funcionar. De forma complementar, para 
que a antena seja construída é necessária uma 
aprovação na região, das quais apresentam varia-
das condições e requerimentos em toda a extensão 
territorial do país. Em algumas municipalidades, a 
obtenção de licenças para a instalação e operação 
de novas antenas para a prestação de serviços 
móveis chegava a tardar mais de 2 anos. 

Além disso, antes é necessário obter licenças 
ambientais e urbanas para a instalação de novas 
antenas e infraestrutura de telecomunicações. 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento 
das redes móveis e reduzir o impacto negativo do 
atraso imposto para as “licenças totais”, foi promul-
gada a Lei Nº 13.11617, conhecida como “Lei das 
Antenas”, da qual destacam os seguintes pontos:

A regulação e fiscalização dos aspectos técnicos 
das redes e serviços de telecomunicações são de 
responsabilidade da União (entidade máxima fede-
rativa do Poder Executivo), das quais foram delega-
das pela reguladora ANATEL (Agência Nacional  de 
Telecomunicações).

Os estados, cidades e Distrito Federal estão proibi-
dos de impor qualquer condição que possa afetar a 
escolha da tecnologia, a topologia de redes e a qua-
lidade dos serviços por parte das operadoras.

As permissões necessárias para a instalação de 
infraestrutura de telecomunicações em áreas urba-
nas serão fornecidas através de um processo simples, 
sem prejudicar a ação dos órgãos responsáveis. 

O prazo para a emissão de qualquer uma das licenças 
necessárias não poderá exceder sessenta dias, conta-
dos a partir da data do depósito do requerimento.
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O requisito anterior é único e direcionado a um 
único órgão ou entidade em cada entidade da fede-
ração.

O órgão que receber a solicitação de emissão das 
licenças poderá solicitar, no prazo de 60 dias, escla-
recimentos para uma única vez. Nesse caso, esse 
processo não é considerado dentro do prazo de 
sessenta dias. O prazo das licenças não será inferior 
a dez anos.

A instalação de infraestrutura de pequenas redes de 
telecomunicações (small cells, femto cells) não 
precisa das licenças mencionadas anteriormente.

É obrigatório compartilhar, sob uma relação de 
arrendamento, a capacidade excedente da infraes-
trutura de suporte (torres), exceto por motivos 
técnicos (por exemplo, se a capacidade máxima de 
carga da estrutura for excedida, entre outros)

A construção e ocupação da infraestrutura de apoio 
deve ser planejada e executada com o objetivo de 
permitir seu compartilhamento pelo maior número 
possível de operadoras. Pelo exposto, apenas as 
novas infraestruturas são consideradas.

O compartilhamento de infraestrutura ocorrerá de 
maneira não discriminatória e a preços e condições 
justas e razoáveis, tomando como referência o 
modelo de custo setorial.

A instalação das novas estações deve ocorrer com 
um impacto mínimo no paisagismo, buscando 
harmonia estética com o edifício existente e a inte-
gração à paisagem urbana.

As regras preveem o reconhecimento de que as 
redes móveis vão sofrer um forte crescimento atra-
vés de densificação com células menores (“peque-
nas células"), conforme descrito na seção abaixo, 
afim de apoiar o crescimento explosivo do tráfego 
de dados e garantir a qualidade de serviço. Em 
relação ao texto acima, o governo brasileiro publi-
cou a Lei Nº 1309718 que, em seus artigos 134 e 135, 
eliminou a cobrança de taxas de fiscalização (FIS-
TEL) para as células pequenas ou “small cells", 
caracterizadas pelas suas potências limite de até 5 
W. Esta mudança de política foi o resultado de um 
longo diálogo entre a indústria e o governo, que 
concluiu que a taxa cobrada inviabilizava economi-
camente a implantação das "pequenas células".

No entanto, o valor para a instalação básica do 
serviço móvel é de R$ 1.340,80 no primeiro ano (TFI, 
Control Facility Tasade) e é reduzida pela metade 
na (taxa de TFF, de Fiscalização do ano seguinte em 
R$ 670,40 por operação)19. Isso se traduz em econo-
mia de dinheiro que pode ser investido, por exem-
plo, no adensamento de redes que beneficiam a 
população.

18 Congresso Nacional, Lei N° 9.472: Lei Geral de 
Telecomunicações  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm
19 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação; 
Agência Nacional de Telecomunicações, Resolução 678 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/149409655/dou-secao-1-08
-06-2017-pg-11?ref=previous_button 



20 Congresso Nacional, Lei N° 9.472: Lei Geral de Telecomunicações
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm
21 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação; Agência Nacional de 
Telecomunicações, Resolução 678 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/149409655/dou-secao-1-08-06-2017-pg-11?ref=previous_button
22 Os anexos I, II e III do Plano Geral de Metas de Universalização para o Serviço de Telefonia Fixa 
Comutado prestado num âmbito público-PGMU 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eE
P-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7HpxEyjzkJDEst080Z-zq-Gjgm-fmFH5IVDdsbFFVc
7NJLNfbEVdo2X112LcncMeo4PPuhlGONnTBWypjxnI7a  
23 Congresso Nacional, Lei N° 9.998: Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações., 99 http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/472-lei-9998
24 R$ 700 milhões. 
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3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 

No Brasil, apenas existem obrigações de acesso universal para os serviços 
prestados no regime público. Atualmente, apenas o Serviço de Telefonia Fixa  
Comutada (STFC) está sujeito a essa obrigação20. Lembramos que existem 
empresas concessionárias e as empresas autorizadas. Somente as primeiras 
tem a obrigação de oferecer serviços universais.

De acordo com a Lei, o serviço universal está sujeita a metas que são atualiza-
dos de acordo com o "Plano Geral de Metas de Universalização" (PGMU). A 
última atualização, em Junho de 2017, aprovou mudanças nos contratos de 
concessão  do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para serviços Locais, 
de Longa  Distância Internacional e Nacional21, onde, por exemplo, foram esta-
belecidos  prazos para o acesso único do serviço de telefonia local em áreas 
residenciais, rurais e para famílias de baixa renda, assim como a instalação de 
backhaul nos municípios22.

Os recursos para o Serviço Universal são concedidos através do Fundo de 
Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST)23, que pretende 
arrecadar recursos para cobrir uma parte do custo de cumprir exclusivamente 
com as obrigações do serviço universal de telecomunicações que não pode 
ser  recuperado explorando um serviço eficiente.

As suas principais fontes de financiamento são: 50% da receita das con-
cessões, licenças e autorizações para a utilização de frequências do espectro 
de rádio e  das multas previstas na LGT, até um limite máximo anual de 200 
milhões de dólares24; 100% da receita de transferência de concessão, 
permissões e frequências de rádio; 1% da receita bruta, resultante  da pres-
tação de serviços de  telecomunicações (incluindo interconexão). 
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A regulamentação não estabelece um sistema para alocação de recursos, no 
entanto, entende-se que o FUST poderia financiar tanto a procura quanto a  
oferta  de serviços de telecomunicações, de acordo com as disposições do 
PGMU.

No entanto, existem programas governamentais de serviços de acesso univer-
sal à banda larga, fornecidos em âmbito privado e fora das obrigações sob as 
regras do SU. Exemplos incluem o Plano Nacional de Banda Larga (RePNBL) e 
Banda Larga para Todos, que procuram incentivar a adoção deste serviço ao 
subsidiar o  investimento privado, formando uma parceria público-privada. 

Existem também outras  iniciativas  fora  do  FUST,  que  procuram  estimular  a  
demandapor  acesso  à  banda  larga,  principalmente  na  educação,  como  o  
caso  do  "Canal  de Educação", dos Telecentros em comunidades rurais, entre 
outros. 

Com sequentemente, modelos híbridos de estímulo da oferta e demanda 
incluem exemplos como "Cidades Digitais", "Cidades Inteligentes" e o "Pro-
grama de Banda Larga nas Escolas". Nestas iniciativas, o Governo pretende 
aumentar a demanda por serviços de banda larga através das administrações 
locais e cidades de menor atividade econômica.

De 2001 a 2015, a FUST arrecadou R$ 19,531 bilhões (US$ 5,962 bilhões)25. Em 
abril de 2017, o Brasil tinha 41,3 milhões de acessos fixos, atingindo 20% de 
penetração por 100 habitantes.

25 Dados da Teleco http://www.teleco.com.br/fust.asp De 
acordo com a taxa de câmbio de 16 de junho de 2017.
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Na América Latina existem poucos casos de operadoras móveis relaciona-
das diretamente à IoT. No entanto, a abertura do mercado das Operadores 
Móveis Virtuais (OMV) no Brasil atraiu a atenção para novos modelos de 
negócios baseados em M2M.

A Datora Mobile ingressou no mercado como OMV em novembro de 2012, 
com uma plataforma M2M que pode ser administrada pelos clientes.

O objetivo da empresa foi de oferecer serviços M2M para diferentes 
segmentos da indústria.

Em agosto de 2013, a Datora selou um acordo com a Vodafone e passou a se 
chamar Vodafone Brasil. A aliança não incluiu a compra de participação e 
nem de qualquer outra empresa, ainda que a operadora pode incorporar a 
tecnologia e serviços que a Vodafone prestava em outros mercados. Nesse 
sentido, a entrada no Brasil da tecnologia NB-IoT que a empresa lançou na 
Espanha em dezembro de 2015 não está descartada.

A Vodafone Brasil oferece soluções para o setor automotivo (logística e 
transporte), energia pública, saúde, serviços financeiros, segurança e 
produtos eletrônicos.

Em março de 2016, a Vodafone Brasil contava com 47 mil clientes.

4. BRASIL COMO
CASO DE ESTUDO DE IOT
NA AMÉRICA LATINA
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O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cema-
den) é o encarregado por alertar a população ante qualquer evento natural 
que possa ser um risco. O Brasil conta com um número significativo de 
desastres naturais que podem também ser de grande intensidade, em parti-
cular os relacionados com inundações, avalanches e deslizamentos de 
terra, que causam mortes, graves perdas econômicas e materiais. 

O Cemaden foi criado em 2011 por meio do Decreto Presidencial nº 7.513, e 
é um órgão vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações (MCTIC). Possui uma estrutura técnico cientifica especializa-
da, capacidade científica desenvolvida, tecnológica e de inovação para 
melhorar os alertas de desastres naturais. Trata-se de um programa multi-
setorial que permite a atuação coordenada entre os distintos órgãos envol-
vidos nas questões de gestão de monitoramento e alertas, alarme e articu-
lação, resposta e mobilização. 

Para a consolidação do Sistema Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais, o Cemaden foi criado em acordo com diferentes insti-
tuições para implementar, complementar e consolidar a rede de instrumen-
tos meteorológicos, hidrológicos e geotécnicos para monitoramento 
ambiental. Além de dados que provém de pluviômetros automáticos, e os 
que recebem por meio de radares meteorológicos e pluviômetros semiau-
tomáticos localizados em áreas de maior risco do país.

Os resultados das pesquisas e ferramentas desenvolvidas pelo Centro, a 
disponibilidade de dados providos pela Cemaden e pelas redes de outras 
instituições federais e estaduais, somadas à disponibilidade de um grupo 
de profissionais com conhecimento nestas matérias, permitem o envio 
antecipado de alertas de desastres naturais para áreas de risco localizadas 
em todas as regiões do território nacional. 

Os alertas de desastres naturais são enviados ao Centro Nacional de Geren-
ciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério de Integração Nacio-
nal, que auxilia o sistema nacional de defensa civil. O Cenad foi criado em 
2005, com o Decreto nº 5.376, e tem como objetivo gerenciar as ações estra-
tégicas de preparação e resposta ao desastre em territórios nacionais e 
também no âmbito internacional. 

5. SISTEMAS DE
ALERTA DO TEMPO
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Um dos mecanismos de informação que o Cenad utiliza é a Rede Nacional 
de Emergências de Radioamadores (Rener), criada em outubro de 2001. 
Com o objetivo de suprir os meios de comunicação tradicionais quando 
estes não podem utilizá-los.  

Por sua vez, o Cenad conta com um sistema de alerta de desastres naturais 
por meio de SMS. Também participam o Ministério de Integração, as áreas 
de Defesa Civil de cada um dos Estados e a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). O sistema contou com una primeira experiência com 
cobertura no Norte e Nordeste do país, e permite conhecer alertas ante 
fortes chuvas, inundações, deslocamentos de terra ou avalanches, entre 
outros avisos.

O sistema requer que cada cidadão se inscreva no registro para poder rece-
ber de maneira gratuita os avisos. Para isto, deve enviar o número 40199 
para o CEP.  Desta forma, no caso de que se detecte algum evento é custea-
do e operado por empresas de telecomunicações, sem nenhum custo para 
o cidadão nem para o governo. Assim, em caso de detecção de algum 
evento perigoso para determinar a área transmite-se a informação aos 
inscritos com determinadas instruções. Em geral, estas mensagens estão 
relacionadas com emergências hídricas, já que pelas condições geográficas 
de Brasil são as mais comuns de ocorrer. 
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O Brasil é o país mais povoado da América Latina, o que o torna um mercado 
com escala suficiente para ser o motor da região. Embora se encontre na 
média do nível de IDH compilada pela PNUD, conta com uma penetração 
superior a 100%, o que oferece às autoridades a oportunidade de 
potencializar o mercado como a locomotora de inovação da região. 

Ao contar com uma alta penetração de serviços móveis, e uma boa adoção de 
banda larga móvel, o Brasil pode gerar condições para potencializar suas 
atividades produtivas e de desenvolvimento social. Melhorando dessa forma 
o desempenho de diferentes mercados verticais. De acordo com a Anatel, o 
mercado contava com 229,2 milhões de linhas móveis, das quais 80,5% (184,5 
milhões) pertencem à banda larga móvel. 

O Brasil aparece como o mercado da América Latina com maior quantidade de 
espectro radioelétrico outorgado para serviços móveis (609 MHz). Sendo 
assim, alcança cerca de 46,8% da recomendação sobre a quantidade de 
espectro necessário para 2015 da ITU-RM 2078. Enquanto que para 2020 
cumprirá om 45,4% para ambientes de mercado baixo e 31,1% de mercado 
para ambientes altos. 

De todas formas, é necessário que a Anatel siga trabalhando na entrega de 
espectro radioelétrico para serviços móveis com o objetivo de estar preparada 
para a chegada da 5G. É importante ressaltar que a nova tecnologia requer 
uma maior quantidade de espectro, já que prevê que além de conectar os 
usuários potencializa o desenvolvimento da IoT, conectando uma grande 
quantidade de dispositivos. 

Em outras palavras, é preciso delinear políticas para que exista una transição 
ordenada até a 5G. Este desenvolvimento precisará de distintas bandas de 
espectro, altas, médias e baixas. É desejável que coloquem à disposição do 
mercado, novo espectro sem que existam discriminações para as operadoras 
que já estão presentes no mercado e realizam investimentos de maneira 
constante para que desenvolva o setor. Evitando assim práticas que reservam 
espectro para novos entrantes ou tipos de espectro, que resultam de forma 
adversa para as operadoras.  

Assim, as operadoras que estão presentes no mercado necessitam de uma 
maior porção de espectro para o desenvolvimento de IoT. Como foi adiantado, 
o novo cenário competitivo está baseado na conexão de diferentes 
dispositivos que não precisarão de intervenção humana para um bom 
funcionamento, aumentando dessa forma a quantidade de linhas conectadas 
no mercado. 

CONCLUSÕES 
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O Brasil conta com normas destinadas ao desenvolvimento de infraestrutura. 
Nela, destaca que a regulação e fiscalização dos aspectos técnicos das redes e 
serviços de telecomunicações são de responsabilidade da União (entidade 
máxima federativa do Poder Executivo), dos quais foram delegados ao ente 
regulador Anatel. A mesa norma proíbe os estados, cidades e Distrito Federal 
de impor qualquer condição que possa afetar a eleição de tecnologia, tipo de 
redes e qualidade dos serviços por parte das operadoras. 

Um dos pontos importantes da norma é que o prazo para a emissão de 
qualquer licença necessária não poderá ser superior a sessenta dias, contados 
da data de apresentação do requerimento. Neste sentido, embora a 4G e 5G 
sejam heterogêneas, é necessário que existam estações “frames”, no entanto 
uma construção de “small cells” para garantir disponibilidade de serviço e 
atenção para mais tipos de conexão.  

Enquanto que as políticas do serviço universal do Brasil estão sujeitas às 
metas de universalização, atualizadas de acordo com o “Plano Geral de Metas 
de Universalização” (PGMU). Os recursos para o Serviço Universal se reúnem 
através do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(FUST), cujo objetivo é proporcionar recursos para cobrir a porção de custo 
atribuída, exclusivamente, a cumprir com suas obrigações de serviço 
universal de telecomunicações que não pode ser recuperada com a 
exploração de um serviço eficiente. 

Por sua vez, os Sistemas de Alerta de Tempo do Brasil estão sob 
responsabilidade do Cemaden, que foi criado em 2011 e está vinculado ao 
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). Possui 
uma estrutura técnico científica especializada, com capacidade cientifica 
desenvolvida, tecnológica e de inovação para melhorar os alertas de desastre 
naturais. 

Os alertas de desastres naturais são enviados ao Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério de Integração 
Nacional, que auxilia o sistema nacional de defesa civil. O Cenad foi criado em 
2005, com o Decreto nº 5.376, e tem como objetivo gerenciar as ações 
estratégicas de preparação e resposta ao desastre em territórios nacionais e 
também em âmbito internacional. O Cenad  conta com um sistema de alerta 
de desastres naturais por meio de SMS. O sistema contou com una primeira 
experiência com coberturas no Norte e Nordeste do país, e permite conhecer 
alertas perante fortes chuvas, inundações, deslizamentos de terra ou 
avalanches, entre outros alertas.
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EXCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G 
Americas e podem não representar as opiniões e/ou pontos de vista indivi-
duais particulares das empresas membro do grupo 5G Americas.

A 5G Americas proporciona este documento, assim como toda a informação 
contida nele, para propósitos meramente informativos, a ser usado sob seu 
próprio risco. A 5G Americas não assume responsabilidade por erros ou 
omissões deste documento. O documento atual está sujeito à revisão ou 
término a qualquer momento, sem aviso prévio.

A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressa ou 
implícita) em relação ao presente documento. Por meio deste, a 5G Americas 
não se responsabiliza por qualquer alteração ou modificação neste documen-
to que represente um dano direto, indireto, punitivo, especial, incidental, con-
sequente ou exemplar que pode ocorrer em função do uso deste documento 
ou a informação nele contido.

© Copyright 2019 5G Americas
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