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RECURSOS À PRESTAÇÃO

1. ASSUNTO

1.1. Proposta de Ato para alteração do prazo de entrada em vigor do item 4.1.6 do Anexo ao
Ato 14.448/2017, que aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de
Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei Geral de Telecomunicações - LGT - Lei 9.472/97.

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

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

2.4. Portaria nº 419, de 24 de maio de 2013.

2.5. Ato nº 14.448, de 04 de dezembro de 2017 que aprova os Requisitos Técnicos para a
Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita;

3. ANÁLISE

3.1. Atualmente os ensaios de emissões radiadas e de imunidade a perturbações de
radiofrequência irradiadas não são exigidos aos equipamentos de radiação restrita e aos
transceptores com espalhamento espectral.

3.2. Tais exceções foram criadas, à época da Resolução nº 442, de 21 de julho de 2006, a
pedido dos laboratórios de ensaio, em um momento em que o parque laboratorial nacional não
possuía infraestrutura suficiente para suportar o volume de produtos que necessitam realizar estes
ensaios.

3.3. Ocorre que, na Consulta Pública nº 27 (Anexo I), houve contribuição por parte de um
dos laboratórios credenciados pela Anatel alertando que, atualmente, o parque laboratorial nacional
conta com pelo menos 10 câmaras anecóicas. Tal quan dade de câmaras seria suficiente para
atendimento dos novos pedidos para cer ficação de equipamentos de radiação restrita e dos
transceptores com espalhamento espectral sem gerar atrasos e longas filas nos laboratórios.

3.4. Dessa forma, entendeu-se que os mo vos que ensejaram a criação da exceção dos
ensaios de emissões radiadas e de imunidade na cer ficação equipamentos de radiação restrita e dos
transceptores com espalhamento espectral não remanescem.

3.5. Nesse sen do, o Ato 14.448/2017 (Referência 2.5) estabeleceu, em seu art. 3º,
parágrafo primeiro, inciso I, que a par r do dia 02/04/2018 o item 4.1.6 de seu anexo, o qual exige a
aplicação na íntegra dos requisitos técnicos de Compa bilidade Eletromagné ca, deverá ser
observado no processo de avaliação da conformidade de qualquer produto de radiocomunicação de
radiação restrita.

3.6. Assim, a par r de 02/04/2018, os ensaios de emissões radiadas e de imunidade a



Assim, a par r de 02/04/2018, os ensaios de emissões radiadas e de imunidade a
perturbações de radiofrequência irradiadas, passam a ser exigidos também aos equipamentos de
radiação restrita e aos transceptores com espalhamento espectral

3.7. No decorrer do prazo de 90 dias, que finda-se em 01/04/2014, esta gerência recebeu
correspondências de fabricantes, laboratórios e OCDs contendo as seguintes informações:

3.7.1. Os laboratórios e OCDs apontaram a necessidade de se criar uma regra de ensaio
uniformizada e simplificada para avaliar equipamentos que possuem múl plas tecnologias de
acesso (802.11a, 802.11b, 802.11n, 802.11ac, Bluetooth), com diferentes frequências de
operação (2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,4 GHz, 5,8 GHz) e diferentes larguras de banda (20 MHz, 40 MHz,
80 MHz). Atualmente o conjunto de ensaios a ser aplicados nestes equipamentos deve ser
definido pelo OCD, o que tem gerado divergências nas propostas de ensaios de diferentes OCDs
para um mesmo produto, gerando incertezas em fabricantes e laboratórios.

3.7.2. Os fabricantes, por meio da ABINEE, alertaram para o possível aumento de custos
dos equipamentos para o consumidor final, uma vez que a realização dos ensaios em todas as
combinações possíveis de modos de operação resultará em um aumento considerável dos custos
para cer ficação. Esta diferença poderá ser repassada ao consumidor final. A aplicação de um
método de ensaio uniformizado e simplificado mais uma vez se jus fica, pois manteria os ensaios
a custos comparáveis com o cenário atual. Esta regra de ensaio deve ser tal que o equipamento
seja exercitado no modo que representa o pior caso com relação ao seu comportamento rela vo
aos aspectos de EMC.

3.7.3. Os fabricantes alertaram, ainda, que a grande quan dade de equipamentos de
radiação restrita existente já homologados (tablets, celulares, disposi vos ves veis, roteadores e
demais equipamentos que u lizam módulos wi-fi, bluetooth, NFC, Zigbee, etc.) resultará em um
alto volume de produtos que deverá ser subme do aos ensaios de imunidade e emissões
radiadas no momento das respec vas manutenções de seus cer ficados de conformidade. Isto
impactará sobremaneira os laboratórios, que poderão apresentar longas filas de equipamentos
aguardando por ensaios.

3.8. Tais alegações podem ser verificadas, na íntegra, nas correspondências enviadas pela
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE (Anexo 4.2), por laboratórios de
ensaio credenciados pela Anatel (Anexo 4.3) e pelos OCDs (Anexos 4.4 e 4.5).

3.9. Destaca-se que não houve, por parte dos interessados no tema, posicionamento
contrário à aplicação, na íntegra, dos ensaios de compa bilidade eletromagné ca na cer ficação e
manutenção dos equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, conforme impõe o item
4.1.6 do Anexo ao Ato 14.448/2017. O pleito dos envolvidos foca-se na ampliação do prazo para
entrada em vigor de tal requisito, especialmente em consideração aos processos de manutenção das
certificações já emitidas.

3.10. Em 21 de fevereiro de 2018, um conjunto de laboratórios apresentou uma proposta de
método de ensaio de EMC para os equipamentos de radiação restrita (Anexo 4.3). Esta gerência
analisou o pleito e respondeu, por meio do O cio 81 (Anexo 4.3), em 13 de março de 2018,
informando que, devido a diversidade de equipamentos existentes e diante da ágil evolução da
tecnologia, a aplicação de um método rígido para determinação do modo de exercício não indica
ser o mais apropriado para a avaliação da compa bilidade eletromagné ca (EMC). Para esta área
técnica, a determinação do método de exercício do equipamento deve ser realizada pelo Organismo
de Cer ficação Designado que, subsidiado pelas informações técnicas fornecidas pelo fabricante do
produto e pela avaliação do seu especialista, irá determinar quais os modos de operação representam
o pior caso e apontará aos laboratórios quais devem ser os modos de operação para exercício do
equipamento.

3.11. Em reação a esse parecer emi do no O cio 81 (Anexo 4.3), os laboratórios e OCDs se
reuniram para definir qual seria o método de ensaio mais adequado. Tal resultado foi subme do à



Anatel por meio de carta (Anexo 4.4), e representa a mesma proposta subme da anteriormente pelos
Laboratórios (Anexo 4.3), já refutada por esta Gerência.

3.12. Neste sen do, entendeu-se como salutar a proposta de adiamento do prazo para
entrada em vigor dos requisitos sob discussão, a fim de se elaborar um método de ensaio que melhor
avalie o comportamento dos equipamentos quanto a aspectos de compa bilidade eletromagné ca
sem onerar excessivamente os requerentes às homologações.

3.13. Esta gerência pretende se reunir, com a maior brevidade possível, com representantes
da indústria, dos laboratórios de ensaio e dos Organismos de Cer ficação Designados pela Anatel com
o obje vo de definir, em um prazo de até 3 meses, qual o melhor método de ensaio para avaliação de
compatibilidade eletromagnética nos referidos produtos.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS

4.1. Consulta Pública 27 (SEI 2008283);

4.2. Correspondência da ABINEE (SEI 53500.009415/2018-10);

4.3. Correspondência dos Laboratórios (SEI 53500.006662/2018-56);

4.4. Correspondência dos OCDs (SEI 2555237);

4.5. Ata de reunião dos OCDs e Laboratórios (SEI 2555238);

4.6. Ato 2311/2018 (SEI 2557506).

5. CONCLUSÃO

5.1. Considerando o exposto, 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 do Ato 2.311/2018 (Anexo 4.6) que posterga a
aplicação do item 4.1.6 do Anexo ao Ato 14.448/2017 (Referência 2.5) aos produtos denominados
"Equipamentos de Radiação Restrita" e "Transceptores com Espalhamento Espectral" na Lista de
Requisitos Técnicos até que a Anatel defina um método uniformizado de ensaio, ou pelo prazo de 3
(três) meses, aquilo que primeiro suceder.
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Documento assinado eletronicamente por Stefan Rafael Leandro Machado, Coordenador de
Processo, Substituto(a), em 29/03/2018, às 17:40, 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 2550657 e o código
CRC 319C5562.

Referência: Processo nº 53500.070674/2017-53 SEI nº 2550657

https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1907066&id_orgao_publicacao=0
https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1907066&id_orgao_publicacao=0
https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1907066&id_orgao_publicacao=0
http://www.anatel.gov.br/autenticidade

