INFORME Nº 66/2019/ORCN/SOR
PROCESSO Nº 53500.047188/2018-12

INTERESSADO: GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E
RECURSOS À PRESTAÇÃO
1.

ASSUNTO

1.1.
Análise das contribuições apresentadas na Consulta Pública nº 11, de 16 de abril de
2016, que propõe a atualização dos requisitos técnicos e procedimentos de ensaio aplicáveis à
avaliação da conformidade do produto Transceptor para Estação Rádio Base visando incluir critérios
para cer ﬁcação da tecnologia AAS (Ac ve Antenna System). Este informe também apresenta
proposta de submissão dos requisitos pós CP 11/2019 à nova consulta pública.
2.

REFERÊNCIAS

2.1.
Regulamento
para
Cer ﬁcação
e
Homologação
de
Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 242, de 30 de novembro de 2000.

Produtos

para

2.2.
Norma para Cer ﬁcação de Produtos para Telecomunicações, aprovada pela Resolução
n.º 323, de 07 de novembro de 2002.
2.3.

Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.

2.4.

Portaria n.º 419, de 24 de maio de 2013.

2.5.
Lista de Requisitos Técnicos para Produtos de Telecomunicações - Categoria II, acessível
em: http://www.anatel.gov.br/setorregulado/requisitos-tecnicos-para-certificacoes.
2.6.
ETSI TS 137 145-1 V15.2.0 (2019-04) - Universal Mobile Telecommunica ons System
(UMTS); LTE; Ac ve Antenna System (AAS) Base Sta on (BS) conformance tes ng; Part 1: conducted
conformance testing (3GPP TS 37.145-1 version 15.2.0 Release 15).
2.7.
ETSI TS 137 145-2 V15.2.0 (2019-04) - Universal Mobile Telecommunica ons System
(UMTS); LTE; Ac ve Antenna System (AAS) Base Sta on (BS) conformance tes ng; Part 2: radiated
conformance testing (3GPP TS 37.145-2 version 15.2.0 Release 15).
3.

ANÁLISE

INTRODUÇÃO
3.1.
Os autos do processo SEI 53500.047188/2018-12 apresentam, no Informe nº
59/2019/SEI/ORCN/SOR, a fundamentação para a proposta de atualização dos requisitos técnicos e
procedimentos de ensaio aplicáveis à avaliação da conformidade do produto Transceptor para
Estação Rádio Base visando incluir critérios para cer ﬁcação da tecnologia AAS (A c ve Antenna
System).
3.2.
A proposta em questão foi subme da à contribuição da sociedade, por meio da
Consulta Pública nº 11/2019, no período de 17 a 26 de abril de 2019.
3.3.
Este Informe visa apresentar a análise das contribuições recebidas na CP 11 (Anexo 4.1)
e submeter à apreciação do Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação de nova proposta de
Requisitos Técnicos e Procedimentos de Ensaio para Avaliação da Conformidade do produto
Transceptor para Estação Rádio Base (Anexos 4.2) a qual sugere-se que seja subme da a nova
Consulta Pública.
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DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA CONSULTA PÚBLICA Nº 11/2019
3.4.
A Anatel recebeu, via Sistema de Acompanhamento de Consultas Públicas (SACP), 09
(nove) contribuições, das quais:
3.4.1.
01 (uma) contribuição concorda integralmente com os requisitos propostos, sem
propor alterações ao texto.
3.4.2.
05 (cinco) contribuições apresentaram propostas de alterações de texto. Os temas
mais relevantes são destacados a seguir:
3.4.2.1.
A inserção de ensaios de forma radiada em complemento aos ensaios
conduzidos, referenciando a norma ETSI TS 137 145-2 (Ref. 2.7), em virtude de alguns
equipamentos com tecnologia AAS não permi rem a realização de ensaios de forma
conduzida, pois não apresentam pontos/conectores para interconexão de cabos para
testes. Deste modo, propõe-se que tais contribuições sejam acatadas.
3.4.2.2.
Referenciar a versão 15 (release 15) das normas ETSI, pois tais versões são
as mais atualizadas e foram publicadas em abril de 2019. Assim, propõe-se que tais
contribuições sejam acatadas.
3.4.2.3.
Referenciar normas para estações rádio base que abarcam as tecnologias
5G, propõe-se que, no momento, não seja acatadas, pois a Agência, presentemente, está
estudando e trabalhando na elaboração dos requisitos aplicáveis a estações rádio base e
estações móveis de usuários que operam com tecnologia 5G. Assim, aguarda-se a
conclusão de tais estudos, pelo grupo de trabalho composto por laboratórios, OCDs e
fabricantes, sobre os requisitos para avaliação de equipamentos 5G .
3.4.3.
03 (três) contribuições sugeriram um prazo de transição de 90 (noventa)dias para
aplicação dos novos requisitos. Propõe-se que tais contribuições não sejam acatadas, uma vez
que não foram apresentadas jus ﬁca vas para o estabelecimento de um prazo de transição.
Ademais, os novos requisitos não alteram os procedimentos de ensaios vigentes. Os novos
requisitos instruem a avaliação de uma nova tecnologia que é benéﬁca para os prestadores de
serviços e para os consumidores dos serviços de telecomunicações.
3.5.
As respostas da Anatel para as contribuições recebidas na CP constam no Relatório de
análise das contribuições à Consulta Pública nº 11/2019 (Anexo 4.1).
3.6.
Além das contribuições recebidas via SACP, foram recebidos três pedidos de
prorrogação do prazo para contribuições à CP 11/2019. Estes pedidos foram encaminhados à Anatel
pelas prestadoras Claro (Anexo 4.3), Telefônica (Anexo 4.4) e TIM (Anexo 4.5). As referidas
prestadoras consideraram o prazo de 10 (dez) dias insuﬁcientes para analisar um assunto considerado
complexo e alegaram que, durante o período de 10 (dez) dias para contribuições à CP nº 11/2019,
ocorreram 2 (dois) feriados que impactaram no tempo disponível para analisar o processo.
3.7.
Esta gerência entende que, diante da complexidade do assunto abordado na CP nº
11/2019 e considerando que as prestadoras de serviços de telecomunicações estão entre os principais
interessados no tema, entende-se relevante a realização nova consulta pública, com duração de 10
dias, para que a sociedade tenha maior prazo para analisar e, se necessário, propor alterações ao
texto dos requisitos técnicos e procedimentos de ensaio aplicáveis à avaliação da conformidade do
produto Transceptor para Estação Rádio Base.
3.8.
Considerando, ainda, que as contribuições apresentadas na CP nº 11/2019 resultaram
em alterações consideráveis ao texto original, reforça-se a necessidade de nova consulta pública a fim
de validar a nova proposta de requisitos e procedimentos de ensaio (Anexo 4.2).
DA PROPOSTA DE REQUISITOS
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3.9.
Decorrente da análise das contribuições recebidas e considerando a solicitação das
prestadoras de maior prazo para analisar o texto técnico, a Gerência de Cer ﬁcação e Numeração
elaborou nova proposta de Minuta de Ato (Anexo 4.2) contendo as sugestões acatadas, atualizando os
requisitos técnicos e procedimentos de ensaio aplicáveis à avaliação da conformidade do produto
Transceptor para Estação Rádio Base visando incluir critérios para cer ﬁcação da tecnologia AAS
(Active Antenna System), a ser disponibilizada em nova consulta pública.
4.

DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS

4.1.

Relatório de análise das contribuições à CP nº 11/2019 (SEI 4109082).

4.2.

Minuta de Ato (SEI 4100276).

4.3.

Carta da Prestadora Claro (SEI 4063075).

4.4.

Carta da Prestadora Telefônica (SEI 4071761).

4.5.

Carta da Prestadora TIM (SEI 4082752).

4.6.

Consulta Pública 18 (SEI 4113830).

5.

CONCLUSÃO

5.1.
A Gerência de Cer ﬁcação e Numeração (ORCN) submete à deliberação superior este
Informe com vistas à apreciação pelo Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação e
consequente aprovação da Consulta Pública nº 18 (Anexo 4.6), com prazo de duração de 10 (dez) dias,
em conformidade com o Art. 59 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 612, de
29 de abril de 2013, para a contribuição do público em geral na proposta de requisitos técnicos e
procedimentos de ensaio aplicáveis à avaliação da conformidade do produto Transceptor para
Estação Rádio Base visando incluir critérios para cer ﬁcação da tecnologia AAS (A c ve Antenna
System).
Documento assinado eletronicamente por Thiago Barcante Teixeira, Especialista em Regulação,
em 07/05/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23,
inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo Marques Campos, Coordenador de
Processo, em 07/05/2019, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Secundino da Costa Lemos, Gerente de Certificação e
Numeração, Substituto(a), em 07/05/2019, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
A autenticidade deste documento pode ser conferida em
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4107273 e o código
CRC 248ED693.

Referência: Processo nº 53500.047188/2018-12
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