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Prezado Srs.; 

 

Anexo segue a contribuição da Alcatel a Consulta Publica nr. 367, que trata 

da Proposta de Alteração do Regulamento sobre Condições de Uso da Faixa de 

Frequencias de 1910 MHz a 1930 MHz, aprovado pela Resolução no 170, de 5 de 

outubro de 1999. 

 

Atenciosamente, 

 

Ivan Tavares 

Alcatel Telecomunicações S/A 



 

 

 

 

 

 

Contribuição da  

 

ALCATEL  
 

à Consulta Pública 367,  

 
relativa a Proposta de Alteração do 

Regulamento sobre Condições de Uso 
da Faixa de Freqüências de 1910-1930 

MHz 



 

 

 

A necessidade de se alocar faixas de freqüência dedicadas para os Serviços Móveis de 3? 
Geração (IMT-2000), que irão fornecer serviços de voz e dados com a qualidade e as 
facilidades requeridas num mundo cada vez mais exigente, esta hoje em dia cada vez mais 
se tornando uma realidade. 

Baseado nos diferentes documentos produzidos por organizações relevantes  como por 
exemplo o ITU-R e ETSI, os comentários à seguir definem a posição da ALCATEL 
Telecomunicações S/.A, em relação a Consulta Publica n? 367 emitida pela ANATEL. 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando que a faixa de freqüência de 1910-1930 MHz tem sido alocada por sistemas 
TDD para oferecer Serviços de Acesso Fixo sem Fio por Prestadoras do STFC em algumas 
localidades; 

Considerando que a faixa de 1,9 GHz foi definida pela ITU-R como sendo o Core Band dos 
sistemas IMT-2000; 

Considerando o trabalho feito no WP 8F da ITU-R para emissão de recomendações que 
definem uma série de parâmetros da 3? Geração para a faixa de 1,9 GHz; 

Considerando o trabalho feito pelo ETSI para emissão de recomendações que definem a 
tecnologia DECT utilizada nessa faixa especificamente; 

A ALCATEL apresenta abaixo seus comentários para a Consulta Publica em questão: 

2. COMENTÁRIOS 

A partir do item V: 

1. Incluir o parágrafo § 4? no Art. 8?, com a seguinte redação: 

“§ 4? NOVO - As prestadoras que desejarem passar a fazer uso da faixa de 1910 MHz a 
1920 MHz, em localidades onde a faixa de 1910 a 1930 MHz já esteja sendo utilizada antes 
de 31 de dezembro de 2001 nos termos do regulamento anterior, deverão preliminarmente 
comprovar a viabilidade técnica desse compartilhamento sem prejuízo dos serviços que 
estejam sendo fornecidos aos usuários do STFC”. 

A partir do item IX: 

1. Modificar a redação do Art. NOVO 2, que passa ter o seguinte teor: 

"Art. NOVO 2  - Os sistemas operando na faixa de freqüência de 1920 MHz a 1930 MHz por 
entidades autorizadas a fazer uso dessa faixa com aplicações de acesso fixo sem fio para 
prestação de STFC, poderão continuar operando, com base na regulamentação anterior 
aplicável, em caráter primário até a emissão do pertinente instrumento convocatório para 



 

 

 

autorização de uso de faixa de freqüência por sistemas IMT-2000, após o que passarão a 
operar em caráter secundário” 

2. Incluir um novo artigo, com a seguinte redação:  

"Art. NOVO 3 – As Prestadoras que já estejam fazendo uso de Radiofrequencia na faixa de 
1920 MHz a 1930 MHz com sistemas para aplicações de acesso fixo sem fio para prestação 
de STFC  no caso da necessidade de adequação de seus sistemas ou troca de tecnologia 
para adequação  à faixa de 1910 MHz a 1920 MHz terão todo e qualquer ônus desta 
adequação arcados pela interessada no uso do espectro liberado.” 

As alterações propostas pela ALCATEL estão baseadas nos seguintes pontos importantes: 

?? Alguns sistemas de Acesso Fixo sem Fio operando na faixa de 1910-1930 MHz, 
estão implantados em localidades com menos de 50.000 habitantes (em média entre 
5000 e 15000) onde a implementação do IMT-2000 será efetuada a longo prazo.  

?? Sistemas que operam nessa faixa utilizam a interface aérea DECT TDD, que tem 
como uma de suas característica principais a limitação da potência de transmissão 
da ERB e da ETA em 250 mW, o que na prática faz com que este sistema não cause 
interferência em outros tipos de sistema operando na mesma faixa de freqüência 

?? No caso da diminuição  da faixa original de 1910-1930 MHz para 1910-1920 MHz os 
sistemas que estão em operação terão sua capacidade máxima de trafego diminuída 
em torno de 30%. Com isso será necessário aumentar o numero de ERBs em 
localidades onde o sistema esteja operando na quase totalidade de sua capacidade.  

?? Alguns fabricantes descontinuaram a linha de produtos para acesso fixo sem fio 
nessa faixa, o que obrigaria a Prestadora, no caso da necessidade de aumentar o 
numero de ERBs para dar vazão ao trafego utilizando metade da faixa disponível hoje,  
a migrar alguns dos seus assinantes WLL para a Rede Física. 


