
Radiocomunicação Legal – Mitos e Verdades



Quem somos ?

O Grupo Avanzi possui 
mais de 37 anos de 
experiência na área de 
Telecomunicações / 
Radiocomunicação 
atuando fortemente nos 
setores Industriais, 
Agronegócio e Segurança 
Pública, com atuação em 
todo o território nacional 
e exterior. 

Ao longo dessas décadas 
passou por muitas 
transições de tecnologia, 
aliando inovação a 
implementação de 
tecnologias maduras no 
ambiente corporativo.



O que fazemos ?

• Site Survey para determinação de infraestrutura;

• Projetos para obtenção de licenças junto a 

ANATEL;

• Treinamentos técnicos e operacionais; 

• Avaliação e mitigação de interferências;

• Otimização de cobertura;

• Melhorias técnicas dos sistemas;

• Pré-Coordenação de canais/frequências

• Pareceres sobre compartilhamento de torres

• Estudos de viabilidade técnica;

• DRIVE TESTS (vhf, uhf, voz, dados, enlaces, RTK)



Órgãos envolvidos

COMAER

Orgãos

Ambientais



Duvidas frequentes

Homologação x Licenciamento

HOMOLOGAÇÃO:
Equipamento está  

tecnicamente de acordo 
com as regulamentação e 
estão autorizados a serem 

comercializados. 

LICENÇA:  É autorização 
para o cliente final instalar e 

usar os equipamentos, 
assim como as frequências.



Dúvidas frequentes

Clandestinidade x Irregularidade

CLANDESTINIDADE:
Operação sem possuir 
LICENÇAS. Passível de 

processo CRIMINAL junto a 
PF (Policia Federal) 

IRREGULARIDADE:  Entidade 
devidamente licenciada, 

mas não aderente ao 
licenciado. Passível de 

sansões Administrativas ou 
Cíveis.



Sansões e Penalidades

ADMIN.

CRIMINAISCÍVEIS

CÍVEIS

•Exemplo: Por 
irregularidades ou 
utilização inadequada, 
atrapalha ou interrompe 
serviços essenciais.

•A entidade deverá 
indenizar a todos que 
causou prejuízo.

CRIMINAIS

•Exemplo: A entidade 
instala um sistema de 
radiocomunicação 
clandestinamente e é 
identificada pela 
Anatel.

•A Anatel somente 
abre processo (PADO), 
para quem é irregular. 
CLANDESTINOS
responderão pelo seu 
crime junto a Policia 
Federal.

ADMINISTRATIVA

•Exemplos: 
Características 
técnicas irregulares, 
entidades devedoras, 
características 
técnicas discrepantes, 
frequências desviadas, 
etc.

•Sanções 
administrativas: 
advertência, 
suspensão, multa e 
cassação da Outorga.



Licenças de Torres - Aeronáutica

Licenciamento de OPEAs (Comaer)

Licenciamento de OPEA’s ou Certidão de 
Inexigibilidade

(Documentos oficiais expedidos pelo COMAER)



Drive Test

DRIVE TEST – Mapa de Propagação
VOZ / DADOS / RTK

ANALOG. / DIGITAL

VHF / UHF

CELULAR

• Existência de Sinais

• Existência de Serviço

• Qualidade de ligação

• Qualidade de 
transmissão de dados.

• GPRS / 3G / 4G



Res. 700 – Irradiação Eletromagnética

Laudos Radiométricos – Por que ?

Orgãos

Ambientais

• Operar com segurança e não 
expor os colaboradores a 
riscos decorrentes de 
exposição a irradiações 
eletromagnéticas;

• Para utilizar níveis de potência 
minimamente suficientes para 
cobertura que se deseja;

• Para possuir um documento 
jurídico que o sistema está 
aderente às políticas e 
diretrizes do Poder Público;

• Atendimento à condicionantes 
para obtenção de 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Grupo Avanzi – Consultoria e Assessoria

MUITO OBRIGADO !!!

www.grupoavanzi.com

engenharia@grupoavanzi.com

+55 11 2101-4080

+55 11 99293-7795 
+55  11  96394-1302 

Edgar Yamata
Diretor Técnico Comercial

http://www.grupoavanzi.com/
mailto:engenharia@grupoavanzi.com

