
Resultados da Conferência Mundial de Radiocomunicações 2012 – CMR-12 

Genebra, 23/01 a 17/02/12 

 

Abaixo são apresentados os resumos dos resultados finais dos itens de agenda em pauta na 
CMR-12. O detalhamento de cada item de agenda está disponível no Relatório de Delegação da CMR-12. 

Nomenclatura utilizada: 
UIT – R = União Internacional de Telecomunicações, Setor de Radiocomunicações; 
CMR = Conferência Mundial de Radiocomunicações, tradicionalmente complementada, após o 
hífen, pelo ano em que foi realizada; 
RR = Regulamento de Rádio da UIT; 
RA = Assembleia de Rádio. 

 

 
Item de agenda 1.1 - Ações das administrações para retirar as suas notas de rodapé ou ter o nome do 
país retirado da nota 

O item 1.1 entrou na agenda da CMR-12 com o objetivo de simplificar o RR, visto que as notas 
de rodapé são parte integral da Tabela de Atribuição de Frequências. Assim, cada administração verificou 
a necessidade da permanência do seu nome nas notas de rodapé, ou a possibilidade de retirar a nota. É 
importante observar que as notas de rodapé devem atender às condições estabelecidas na Resolução 26 
(Rev.CMR-07). 

Atualmente o Brasil tem o seu nome em 14 notas de rodapé, que tratam de atribuições 
adicionais, ou que explicitam condições de uso ou de compartilhamento peculiares em certas faixas de 
frequências do interesse da Administração brasileira. Previamente à CMR-12, em todas as 14 notas, o 
Brasil tinha o interesse em manter seu nome, o que foi confirmado ao longo dos trabalhos. 
Adicionalmente, não houve alterações nas notas de rodapé contendo países fronteiriços ao Brasil que 
pudessem causar impacto negativo nas coordenações de fronteira.  

Portanto, os interesses do Brasil relativos a esse item de agenda foram atendidos.  
 

Item de agenda 1.2 - Aprimoramento da estrutura regulatória internacional 

Aprovada uma nova Resolução orientando estudos direcionados a novas definições de serviços e 
estações para tratar a convergência entre os serviços terrestres fixo e móvel, avaliando impactos 
regulatórios como processos de notificação e coordenação. A Recomendação nº 34 - Princípios Gerais de 
Atribuição do Espectro - foi atualizada.  
 

Item de agenda 1.3 - Considerar as exigências de espectro e possíveis ações regulatórias, incluindo 
atribuição, para dar suporte a operações de segurança e Sistemas Aeronáuticos não Tripulados (UAS) 

Aprovada modificação da faixa de 5.030 a 5.091 MHz para atribuí-la ao Serviço Móvel 
Aeronáutico em Rota (AM(R)S) em caráter primário (componente terrestre). Foram inseridas provisões 
adicionais para garantir a compatibilidade com outros serviços que operam na mesma faixa e em faixas 
adjacentes. Quanto à componente satelital, não houve alterações no RR, sendo aprovada a continuação do 
uso das faixas de serviços aeronáuticos existentes. Também foi criado um novo item de agenda para a 
CMR-15 (item 1.5) com o objetivo de avaliar a utilização do Serviço Fixo por Satélite (FSS) para 
controle de UAS. 
 



Item de agenda 1.4 - Medidas regulatórias adicionais para facilitar a introdução de novos sistemas no 
Serviço Móvel Aeronáutico em rota (AM(R)S) 

Aprovadas as modificações nas condições de uso das faixas de 112-117,975 MHz, de 960-1164 
MHz e de 5091-5150 MHz, bem como a manutenção das condições de uso existentes das faixas de 5000-
5030 MHz. 
 

Item de agenda 1.5 - Considerar a harmonização em nível mundial/regional de espectro para 
Electronic News Gathering (ENG) - SARC no Brasil. 

Em consonância com a Resolução 59 da AR-12, a CMR-12 decidiu pelo desenvolvimento e 
aprovação de Recomendações e Relatórios da UIT-R, dentro das atividades regulares de seus  Grupos de 
Estudo, endereçando medidas que permitam nível de harmonização para aplicações ENG. Também foi 
alterada a nota de rodapé 5.296, que trata de alocação adicional em 470-790 MHz em caráter secundário 
para ENG na Região 1. 
 

Item de Agenda 1.6 - Atualização do uso do espectro para serviços passivos na faixa 275-3.000 GHz 
(Revisão No.5.565) e considerar procedimentos para links óticos no espaço livre 

Identificação, em caráter mundial, das faixas de frequências utilizadas pelos serviços passivos de 
Exploração da Terra por Satélite (EESS), de Pesquisa Espacial (SRS) e de Radioastronomia (RAS), entre 
275-1.000GHz, com o objetivo de proteção destes serviços contra interferências prejudiciais. Foi 
estabelecido que todas as frequências entre 1.000-3.000 GHz podem ser utilizadas por serviços passivos e 
ativos.  

 
Item de Agenda 1.7 - assegurar a disponibilidade de espectro no longo prazo e acesso ao espectro 
necessário para cumprir os requisitos para o Serviço Móvel Aeronáutico por Satélite em Rota 
(AMS(R)S), e adotar as medidas adequadas sobre o assunto, mantendo inalterada a atribuição 
genérica para o Serviço Móvel por Satélite (MSS) nas faixas de 1.525-1.559 MHz e 1.626,5 –1.660,5 
MHz 

Aprovadas modificações para garantir prioridade ao AMS(R)S frente ao Serviço Móvel por 
Satélite (MSS) nas faixas de 1.525-1.559 MHz e 1.626,5 –1.660,5 MHz. Também foi aprovada uma de 
nova Resolução que convida a UIT-R a desenvolver metodologia para a definição dos requisitos de 
espectro do AMS(R)S. 
 

Item de Agenda 1.8 – Considerar o progresso dos estudos da UIT-R sobre assuntos técnicos e 
regulatórios relativo a serviço fixo na faixa entre 71 GHz e 238 GHz 

Foram aprovados níveis recomendados para proteção do Serviço de Exploração da Terra por 
Satélite (EESS) em 86-92 GHz, com relação ao Serviço Fixo, em 81-86 GHz e 92-95 GHz, por meio de 
alterações na nota 5.338A e na Resolução 750, onde estão definidos os limites para compatibilidade entre 
os EESS e os serviços ativos. As Resoluções 731 e 732 também foram alteradas de modo que outras 
ações, no âmbito da UIT-R, possam ser tomadas no sentido de atender os resultados dos estudos. 
 

Item de Agenda 1.9 - Modificações referentes à nova canalização na faixa de HF e às novas 
tecnologias digitais no serviço móvel marítimo.  

Alteração das tabelas de radiofrequências em HF utilizadas no Serviço Móvel Marítimo 
(estações de navio e costeiras) de modo a permitir a introdução de tecnologia digital. As alterações não 
irão causar interferência prejudicial no Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS). As 
novas canalizações entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. 



 
Item de Agenda 1.10 – Modificações relacionadsa a operação de sistemas de segurança para navios e 
portos e aos canais do Sistema de Identificação Automática (AIS 1 e AIS 2) 

Foi atingido o objetivo de assegurar e permitir a ampliação dos sistemas de segurança para 
navios e portos e melhorias na comunicação para operações portuárias e movimentação de navios, 
incluindo a transmissão de dados em VHF.  

Entre os resultado alcançados, limitou-se o uso dos canais 161.9625-161.9875 MHz e 162,0125-
162,0375 MHz apenas ao AIS (Automatic Identification System). Foi também destinada em caráter 
primário o uso das faixas 156.7625-156.7875 MHz e 156.8125-156.8375 MHz para o serviço móvel por 
satélite (terra-espaço) exclusivamente para as mensagens AIS.  

Adicionalmente foram identificadas as faixas 495 505 kHz e 510-525 kHz para difusão de 
informações de socorro e segurança para portos e navios e revisada a tabela de canalização do Apêndice 
18 para a utilização em novas tecnologias e operação portuárias e movimentação de navios. 

 
Item de Agenda 1.11 – Atribuição primária para o Serviço de Pesquisa Espacial (SRS) (Terra-espaço) 
na faixa 22.55-23.15 GHz 

Foi atribuída, em caráter primário e mundial, a faixa de 22,55-23,15 GHz, para Serviços de 
Pesquisa Espacial (Terra-Espaço) – SRS (Earth-to-space) - e respectiva adição de nota de rodapé para 
proteção de serviços fixos e móveis. 

 
Item de Agenda 1.12 – Proteger os serviços primários na faixa 37-38 GHz de interferência resultante 
das operações do serviço móvel aeronáutico 

Foi retirada a atribuição primária mundial na faixa 37-38 GHz do Serviço Móvel Aeronáutico, 
com o objetivo de garantir proteção aos serviços primários existentes. 

 
Item de Agenda 1.13 – Utilização do espectro na faixa de 21,4-22 GHz para o Serviço de Radiodifusão 
por Satélite (BSS) e enlaces de alimentação associados nas Regiões 1 e 3. 

Realizadas alterações no Regulamento de Rádio para a proteção dos sistemas terrestres em 
relação aos sistemas do serviço de radiodifusão por satélite, operando nas faixas de 21,4 - 22 GHz nas 
regiões fora das Américas. 

 
Item de Agenda 1.14 – Requisitos para novas aplicações no serviço de radiolocalização e revisão da 
atribuição ou disposições regulatórias para implementação do serviço de radiolocalização na faixa de 
30 a 300 MHz 

Aprovada a atribuição da faixa de 154- 156,4875 MHz em caráter primário por meio de nota de 
rodapé somente aos países interessados. Na mesma nota foi estabelecida a necessidade de acordo dos 
países que queiram operar as estações do serviço de radiolocalização segundo regra do nº 9.21 do RR com 
as administrações cujos serviços, operando de acordo com a Tabela de Atribuição de Frequências, possam 
ser afetados. 

 
Item de Agenda 1.15 – Possíveis atribuições na faixa de frequência de 3-50 MHz para o serviço de 
radiolocalização para aplicações em radares oceanógraficos 

Foram identificadas as faixas de 4.438-4.488 kHz; 5.250-5.275 kHz ; 13.450-13.550 kHz; 
16.100-16.200 kHz; 24.450-24.650 kHz; 26.200-26.420 kHz; 41,015-42 MHz e 42.5-44 MHz, cuja 



utilização está sujeita aos critérios de não interferência nos demais serviços que utilizam as mesmas 
faixas. 

 
Item de Agenda 1.16 – Considerar as necessidades dos sistemas passivos de detecção de raios no 
serviço de ajuda à meteorologia, incluída a possibilidade de atribuição de frequências abaixo de 
20 kHz 

Foi realizada a atribuição, em caráter primário e mundial, da faixa de 8,3-11,3 kHz para os 
Serviços de Auxílio à Meteorologia, e modificações de notas de rodapé para ajuste a esta atribuição. 
Inserção de notas de rodapé relativas a países com atribuição adicional nesta faixa e sobre limitação em 
relação ao serviço de radionavegação. 

 
Item de Agenda 1.17 – Assegurar a proteção aos serviços atribuídos na faixa de 790-862 MHz nas 
Regiões 1 e 3, considerando estudos de compartilhamento entre o serviço móvel e outros serviços nesta 
faixa. 

Ao que se refere ao compartilhamento entre o Serviço Móvel e o Serviço Móvel Aeronáutico 
(ARNS), bem como entre o Serviço Móvel e o Serviço de Radiodifusão nos países membro do GE06, foi 
alterada a Resolução 749, de modo a contemplar, primeiramente, o critério de coordenação, baseado em 
distância, para proteção do ARNS (Anexo1), e posteriormente, o efeito agregado das estações do Serviço 
Móvel sob o Serviço de Radiodifusão, estudo este a ser conduzido no âmbito da UIT-R. 

Ao final das discussões, foi aprovada uma nota de rodapé atribuindo, em caráter primário, a faixa 
de 694-790 MHz para o Serviço Móvel, exceto Serviço Móvel Aeronáutico, imediatamente após a CMR-
15. Uma nova resolução define as condições para operação e os estudos as serem conduzidos no âmbito 
da UIT-R. 

Resultado da nota 5.316A: opção 1 adotada, Líbia, Guiné Bissau e Sudão do Sul adicionaram o 
nome na nota, assim com for retirado os colchetes dos nomes da Itália e Tunísia. Ucrânia e Romênia 
chegaram a um acordo, assim foi retirada a restrição na nota Documento 540 traz o texto acordado da 
nota. 
 

Item de Agenda 1.18 – Considerar a extensão das atribuições do Serviço de Radiodeterminação por 
Satélite, RDSS, (espaço-Terra), em caráter primário e secundário, na faixa de 2.483,5-2.500 MHz para 
tornar uma atribuição global em caráter primário 

Realizada atribuição global em caráter primário para o serviço de radiodeterminação por satélite 
na faixa de 2.483,5 - 2.500 MHz, além do relaxamento do limiar de coordenação para os sistemas do 
serviço móvel por satélite. 

 
Item de Agenda 1.19 – Considerar as medidas regulamentares e sua relevância, de modo a permitir a 
introdução de rádio definido por software (SDR) e sistemas de rádio cognitivo (CRS) 

Quanto ao SDR, nenhuma alteração no RR é necessária.  

Quanto ao CRS, a Assembleia de Rádio (AR) - 12 aprovou a Resolução UIT-R 58 de forma a 
propor estudos adicionais na UIT-R para o uso e implementação desses sistemas. Adicionalmente, na 
CMR-12 foi aprovada nova Recomendação sobre CRS para reconhecer que a operação de estações com 
tecnologia CRS deve ocorrer em conformidade com o RR, e o uso de CRS não exime as Administrações 
de sua obrigação de proteção das estações de outras Administrações que operem de acordo com o RR.  

 
Item de Agenda 1.20 – Identificar espectro para HAPS, na faixa entre 5.850 e 7.075 MHz, para 
suportar operações dos serviços fixos e móveis 



Foi aprovada uma nova nota de rodapé para Austrália, Burkina Faso, Costa do Marfim, Nigéria, 
e Mali, onde as faixas 6.440-6.520 MHz  e 6.560-6.640 MHz foram atribuídas em caráter secundário ao 
FS para utilização nos enlaces de gateway do HAPS, nas condições definidas pela nova Resolução, a qual 
contempla os níveis de emissão, distância costeira das estações e os padrões de emissão das antenas. As 
administrações interessadas deverão coordenar com as outras administrações cujo território estiver a 
1.000km da fronteira de seus países. 

 
Item de Agenda 1.21 – Considerar a atribuição em caráter primário para o serviço de radiolocalização 
(RLS) na faixa de 15,4-15,7 GHz 

Na Região 2 as subfaixas 15,4-15,43 GHz, 15.43-15,55 GHz, 15,55-15,63 GHz e 15,63-15,7 
GHz foram atribuídas em caráter primário ao Serviço de Radiolocalização, que não podem causar 
interferência às estações do serviço de radionavegação aeronáutica que já tinham atribuição definida na 
tabela (Nota 5.A121). Em outra Nota 5.B121 foi estabelecido limite para a densidade de fluxo de potência 
para as estações de radiolocalização operando na faixa de 15,4-15,7 GHz de modo a proteger o serviço de 
radioastronomia em 15,15-15,4 GHz. 

 
Item de Agenda 1.22 – Examinar os efeitos das emissões de dispositivos de curto alcance sobre serviços 
de radiocomunicações 

Na Assembleia de Rádio  2012 (AR-12) a Resolução UIT-R 54-1 foi revisada de forma a propor 
estudos adicionais na UIT-R para harmonização desses equipamentos. Na CMR-12 concluiu-se que não 
há necessidade de se modificar o Regulamento de Rádio. 
 

Item de Agenda 1.23 - Considerar 15 kHz em parte da faixa de 415-526,5 kHz ao Serviço de 
Radioamador em caráter secundário, levando em conta a necessidade de proteção aos serviços 
existentes na faixa 

Foi atribuída a subfaixa de 472-479 kHz ao Serviço Radioamador em caráter secundário nas três 
regiões excetuando-se os países que colocaram seus nomes na nota de rodapé que mantiveram o uso para 
o móvel marítimo e a radionavegação aeronáutica (Argélia, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahrein, 
Bielorrússia, China, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Federação Russa, Iraque, 
Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Uzbequistão, Qatar, Síria, Quirguistão, 
Somália, Sudão, Tunísia e Iêmen). 

Foi inserida nota de rodapé estabelecendo níveis de potência que podem variar em função da 
distância aos países que fizeram restrição à atribuição e que utilizam a faixa para radionavegação 
aeronáutica. 

 
 

Item de Agenda 1.24 - Considerar a atribuição existente para o Serviço Meteorológico por Satélite 
(MetSat) na faixa de 7.750-7.850 MHz, visando a extensão desta atribuição para a faixa de 7.850-7.900 
MHz limitado aos MetSat não geoestacionários na direção espaço-Terra 

Foi aprovada a extensão, em caráter primário e mundial, da faixa de frequências utilizada por 
Serviços de Satélites Meteorológicos não Geo-Estacionários (espaço-Terra) - Non-GSO MetSat (space-
to-Earth) - de 7.750-7.850 MHz para 7.750-7.900 MHz. 

 
Item de Agenda 1.25 - Considerar possíveis atribuições adicionais para o Serviço Móvel por Satélite 

Não foram atribuídas novas faixas de frequências para o serviço móvel por satélite, em virtude 
da dificuldade de compartilhamento com os serviços existentes. 

 



Item de Agenda 2 - Examinar as recomendações UIT-R revisadas e incorporadas por referência ao 
Regulamento de Radiocomunicações (RR), comunicadas pela Assembleia de Radiocomunicações (AR-
2012), e decidir se serão atualizadas ou não as referências correspondentes no RR  

Foram realizadas atualizações dos textos correspondentes do RR tendo em vista novas versões 
das Recomendações UIT-R incorporadas por referência que tenham sido revisadas desde a CMR-07; 
modificação da Resolução 27 (Rev. CMR-07) a fim de implementar uma “tabela de referências cruzadas” 
no Volume 4 a qual relacionará as Recomendações incorporadas por referência e provisões (incluindo 
Resoluções) e notas de rodapé; criação da tabela de “referências cruzadas” de Recomendações UIT-R 
para inclusão no Volume 4 considerando inclusive as alterações promovidas pelos demais itens de agenda 
da CMR-12. 

 
Item de Agenda 4 - Revisão de Resoluções e Recomendações de CMRs anteriores 

A maioria das modificações visou a atualização dos textos anteriores considerando a evolução 
dos trabalhos em nível mundial no último período de estudos. Aquelas propostas em que havia maiores 
dúvidas quanto ao encaminhamento foram direcionadas para consulta junto aos demais Comitês da CMR-
12. 

Dentre as decisões que tiveram destaque neste item, com alterações substanciais e relevantes, 
cita-se a modificação da Resolução 906 “Electronic submission of notice forms for terrestrial services to 
the Radiocommunication Bureau and exchange of data between administrations”. A nova versão da 
Resolução 906 (rev CMR-12) tem enfoque especial nos países em desenvolvimento e menos 
desenvolvidos e visa melhorar sobremaneira os processos de coordenação em zonas de fronteira 
considerando a necessidade de que as administrações acelerem para o formato eletrônico de notificação 
de estações de serviços terrestres para o estabelecimento de uma base de dados atualizada além de 
padronizar a troca de informações entre as administrações para coordenação. 

Vale citar que a revisão desta Resolução foi uma iniciativa do Brasil que liderou uma proposta 
multi-país da região das Américas a qual prevaleceu frente aos posicionamentos que apoiavam a 
supressão da Resolução (de outras regiões) já que a consideravam plenamente implementada. 

Com base nesta nova versão da Resolução 906 os países do MERCOSUL já se mobilizam no 
sentido de buscar maior suporte da União Internacional de Telecomunicações na implementação plena da 
notificação eletrônica e assim melhorar os processos de coordenação que envolvem estações de serviços 
terrestres, minimizando interferências em zonas de fronteira na América do Sul. 

Foram modificadas as Resoluções nº 18, 75, 125, 149, 224, 225, 229,  548, 331, 343, 344, 349, 
548, 644, 646, 647, 716, 741, 748, 906; e a Recomendação nº 206. 

Foram suprimidas as Resoluções nº 97, 136, 145, 149, 205, 215, 223, 229, 345, 355, 533, 546, 
805, 905; e a Recomendação nº 104. 

 
Item de Agenda 7 - Considerar possíveis alterações em resposta à Resolução 86 (Rev. Marrakesh, 
2002) da Conferência Plenipotenciária: “Publicação avançada, coordenação, notificação e 
procedimentos de registro de consignações de frequências relativos às redes de satélite” 

Foram realizadas diversas alterações nos artigos do regulamento de radiocomunicações que 
tratam dos procedimentos de publicação, coordenação, notificação e registro de redes de satélite, para um 
melhor esclarecimento quanto às aplicações de seus dispositivos e implementação de melhorias nos 
devidos procedimentos; 

 
Item de Agenda 8.1 – Examinar e aprovar o informe do Diretor do Bureau de Radiocomunicações - 
Questões satelitais 



Aprovação de resolução na qual a UIT-R deverá avaliar a necessidade de medidas regulatórias 
para aumentar a proteção e a disponibilidade de serviços de telecomunicações por satélite nos países em 
desenvolvimento. 

 
Item de Agenda 8.1.1 - Examinar e aprovar o Relatório do Diretor do Bureau de Radiocomunicações 
sobre as atividades do setor de Radiocomunicações desde a CMR-07 - Questão C – Aplicações para 
Observação da Terra 

Foi realizada e aprovada a revisão da Resolução 673 – A Importância das aplicações de 
radiocomunicação para observação da Terra. 

 
Item de Agenda 8.1.2 - Examinar e aprovar o Relatório do Diretor do Bureau de Radiocomunicações 
sobre quaisquer dificuldades ou inconsistências encontradas na aplicação do Regulamento de 
Radiocomunicações. 

Foram realizadas atualizações em provisões do Regulamento de Radiocomunicações com base 
no relatório do diretor do Bureau de Radiocomunicações e em propostas regionais ou individuais de 
países. As revisões das inconsistências incluíram acertos editoriais, exclusão de provisões desatualizadas, 
harmonização de versões em diferentes idiomas entre outros. 
 

Item de Agenda 8.2 - Recomendar ao Conselho itens para inclusão na agenda da próxima CMR, e 
apresentar uma visão da agenda preliminar da conferência subsequente e possíveis itens da agenda 
para futuras conferências 

Resumo item de agenda 8.2 

Este item de agenda tem como objetivo definir os itens de agenda futuros, para inclusão na 
agenda da próxima CMR (previsão: 2015), e apresentar uma visão da agenda preliminar da conferência 
subsequente (previsão: 2018) e possíveis itens da agenda para futuras conferências, de acordo com a 
Resolução 806 (CMR-07).  

Com base nos resultados deste item, serão definidos os temas que irão nortear os trabalhos do 
ciclo subsequente (2012 a 2015). Preliminarmente à CMR-12, o Brasil defendeu a inclusão dos seguintes 
temas na agenda da CMR-15: 

a) Espectro adicional para o desenvolvimento das Telecomunicações Móveis 
Internacionais – International Mobile Telecommunications (IMT) e outras aplicações e 
tecnologias de banda larga móvel: Considerando o crescimento da demanda por espectro para 
aplicações móveis, especialmente para banda larga móvel, o Brasil apoiou a inclusão deste 
assunto na agenda da CMR-15. 

b) Balanceamento de espectro para uplink e downlink para o Serviço Fixo por Satélite – 
Fixed Satellite Service (FSS), na faixa de 10 GHz a 16 GHz: Este assunto é de interesse do 
setor satelital brasileiro, que reportou a necessidade de redução do déficit atualmente 
existente de espectro para uplink do FSS, em relação à quantidade de espectro para downlink. 

c) Revisão das provisões relacionadas a estações terrenas localizadas em embarcações - 
Earth Stations located on board Vessels (ESV). Estas estações tem como objetivo principal 
prover radiocomunicações para embarcações marítimas, como por exemplo, viabilizar acesso 
banda larga para navios de grande porte. 

d) Espectro para o Serviço de Exploração da Terra por Satélite – Earth Exploration 
Satellite Service (EESS), nas faixas de 7 GHz e 9 GHz: Este assunto é de interesse da 
comunidade científica, que utiliza diversas faixas de espectro para monitoramento das 
condições climáticas e meteorológicas, para apoio aos mais diversos setores, como 
agricultura, turismo, prevenção de desastres naturais, etc. 



e) Espectro para novas aplicações e tecnologias de Sistemas de Identificações Automáticas 
– Automatic Identification System (AIS): Este sistema tem como objetivo principal o 
monitoramento de localização de embarcações marítimas, para controle de tráfego e apoio a 
operações de busca e salvamento.  

f) Espectro para comunicações internas sem fio em aviões – Wireless Avionics Intra-
Communications (WAIC): Este assunto é de interesse da indústria aeronáutica brasileira, com 
o objetivo de permitir a evolução da construção de aeronaves, como, por exemplo, 
substituição de fiação interna por comunicações sem fio, reduzindo o peso das aeronaves e 
diminuindo o consumo de combustível. 

Como resultado dos trabalhos relativos a este item de agenda, todos os assuntos de interesse da 
Administração brasileira foram contemplados na agenda da próxima CMR-15, de acordo com a seguinte 
numeração: 

a) Espectro adicional para desenvolvimento do IMT e banda larga móvel: item 1.1 da 
agenda. 

b) Balanceamento de espectro para uplink e downlink do FSS: item 1.6 da agenda. 

c) Revisão das provisões relacionadas a ESV: item 1.8 da agenda. 

d) Espectro para o EESS, nas faixas de 7 GHz e 9 GHz: itens 1.11 e 1.12 da agenda, 
respectivamente. 

e) Espectro para novas aplicações e tecnologias de AIS: item 1.16 da agenda. 

f) Espectro para WAIC: item 1.17 da agenda. 

Além destes itens, destacam-se os seguintes assuntos, na agenda da próxima CMR-15: 

• Item 1.5: Uso de faixas do FSS por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) - 
Unmanned Aircraft Systems (UAS). Este item é um desdobramento do item 1.3 da CMR-12, 
e irá continuar as discussões a respeito da conveniência e necessidade de uso de faixas do 
FSS para o VANT em espaço aéreo não-segregado.  

• Item 1.14: Modificação do Tempo Universal Coordenado – Universal Time 
Coordinated (UTC) – Este item irá discutir o tratamento dos Leap Seconds, que são segundos 
adicionados ou subtraídos do UTC de acordo com a variação da rotação da Terra, e poderá 
ter impacto relevante em todas as redes de telecomunicações e radiodifusão, em termos de 
sincronismo de redes.  

• Item 9.1.6: Revisão das definições de serviço fixo - fixed service, estação fixa - fixed 
station e estação móvel - mobile station no RR. Este item é um desdobramento do item 1.2 da 
CMR-12, e irá continuar as discussões a respeito da adequação das definições do RR frente à 
realidade da convergência fixo-móvel. 

Portanto, considerando a inclusão de todos os temas que o Brasil apoiou na agenda da próxima 
CMR-15, os interesses do Brasil relativos a esse item de agenda foram atendidos. Maiores detalhes no 
respectivo relatório de delegação da CMR-12. 
 


