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MEMORANDO EXPLICATIVO  

1 INTRODUÇÃO 

A presente Decisão ECC foi desenvolvida no âmbito de mandatos conferidos pela CE à 
CEPT, para efeitos da identificação das condições necessárias para uma introdução 
harmonizada na União Europeia de aplicações rádio baseadas na tecnologia de banda 
ultralarga (UWB). 

O objetivo subjacente a estes mandatos era o de dotar o ECC e a Comissão Europeia da 
informação necessária para a adoção de uma ou mais medidas de implementação técnicas 
de harmonização da utilização do espectro rádio, de forma a permitir uma introdução 
atempada da tecnologia UWB na Europa. O desenvolvimento e implantação da tecnologia 
UWB exigem a disponibilização de espectro comum à escala europeia, no mais breve prazo 
possível, em conjunto com o respetivo quadro regulamentar e normas harmonizadas. 

A tecnologia de banda ultralarga possui potencial para um leque variado de novos 
dispositivos de curto alcance (Short Range Devices - SRD) para sistemas de comunicações, 
de medição, de localização geográfica, de visualização, de vigilância e médicos. A presente 
Decisão define as condições de utilização do espectro rádio por dispositivos UWB, 
identificando igualmente alguns mecanismos de revisão necessários à garantia da proteção 
de serviços de rádio. 

De referir que a presente Decisão ECC foi inicialmente complementada pela Decisão 
ECC/DEC/(06)12 sobre técnicas de mitigação para equipamentos que utilizam tecnologia de 
banda ultralarga a funcionar em faixas abaixo dos 10,6 GHz. As Decisões ECC/DEC/(06)04 e 
ECC/DEC/(06)12 foram fundidas como parte da revisão da regulamentação genérica em 
matéria de tecnologia UWB em 2010/2011. 

2 CONTEXTO 

Nos termos do primeiro mandato conferido à CEPT pela Comissão Europeia, em 11 de 
março de 2004, para o desenvolvimento de medidas de implementação técnica para a 
harmonização da utilização do espectro radio por aplicações UWB na União Europeia, o ECC 
desenvolveu um Grupo de Trabalho para desenvolver respostas e completar os estudos 
técnicos já iniciados no âmbito da CEPT. A presente Decisão aplica-se a equipamentos de 
tecnologia de banda ultralarga genéricos a funcionar abaixo dos 10,6 GHz que estejam 
isentos de licenciamento individual e que operem num regime de não interferências e de não 
proteção. 

O Relatório 27 da CEPT (março de 2009) apresenta uma visão geral das investigações 
levadas a cabo pela CEPT em matéria de regulamentação genérica da tecnologia de banda 
ultralarga, que culminaram com a alteração à Decisão ECC/DEC/(06)12 em outubro de 2008. 

Foram propostas alterações subsequentes às Decisões ECC/DEC/(06)04 e 
ECC/DEC/(06)12, no âmbito da nova revisão da regulamentação genérica em matéria de 
tecnologia UWB em 2010/2011. Essas alterações têm por objetivo introduzir esclarecimentos 
adicionais sobre o enquadramento regulamentar na Europa e refletir os resultados de 
estudos mais recentes e aprofundados sobre a tecnologia de banda ultralarga. A CEPT 
manifestou o seu acordo relativamente à fusão das duas Decisões para facilitar eventuais 
alterações futuras. 

3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC   

A atribuição ou designação de faixas de frequências para utilização, sob condições 
específicas, por um serviço ou sistema nos países membros da CEPT, está contemplada em 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas. Verifica-se a necessidade de 
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proceder à tomada de Decisões por parte do ECC que incidam sobre o transporte e 
utilização de equipamento na Europa. O ECC reconhece igualmente que a introdução na 
Europa de dispositivos de banda ultralarga só poderá ser bem-sucedida se por um lado os 
fabricantes forem incentivados a investir, e se por outro a proteção dos utilizadores dos 
serviços existentes for garantida. 

A harmonização de frequências à escala europeia vem apoiar a Diretiva 1999/5/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999 relativa aos equipamentos de 
rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua 
conformidade. 

O compromisso dos países membros da CEPT no sentido de implementar uma Decisão ECC 
constitui um sinal claro de que as faixas de frequências necessárias serão disponibilizadas 
dentro dos prazos e numa escala europeia, e que serão aplicados os meios de proteção aos 
serviços existentes. 
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DECISÃO ECC DE 24 DE MARÇO DE 2006, ALTERADA EM 6 DE JULHO DE 2007 E 9 DE 
DEZEMBRO DE 2011, SOBRE CONDIÇÕES HARMONIZADAS PARA EQUIPAMENTOS 
QUE UTILIZAM TECNOLOGIA DE BANDA ULTRALARGA EM FAIXAS ABAIXO DOS 10,6 
GHZ (ECC/DEC/(06)04) 

 

A Decisão 2007/131/EC da Comissão, alterada pela Decisão da Comissão de 21 de abril de 
2009 (2009/343/CE) prevê especificações técnicas equivalentes às da presente Decisão. Os 
Estados-Membros da UE, bem como a Islândia, Liechtenstein e Noruega, no caso de as 
referidas Decisões serem aprovadas pelo Comité Misto do EEE, estão obrigados a dar 
execução às referidas decisões CE. 

“A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 

considerando 

a. que tecnologia de banda ultralarga significa tecnologia para radiocomunicações de 
curto alcance envolvendo a geração e transmissão intencionais de energia sob a forma 
de ondas de radiofrequências, que se distribui por uma gama de frequências de 
grande largura, suscetível de se sobrepor a várias faixas de frequências atribuídas a 
serviços de radiocomunicações; 

b. que a presente Decisão se aplica a tecnologias de largura de banda bastante superior 
a 50 MHz; 

c. que os dispositivos de curto alcance (SRD) que utilizem tecnologia UWB podem ser 
usados para sistemas de comunicações, de medição, de localização geográfica, de 
visualização, de vigilância e médicos; 

d. que a implementação de condições harmonizadas nos países membros da CEPT/UE 
contribuirá para a criação de um verdadeiro mercado único para estas aplicações, com 
as consequentes economias de escala e benefícios para o consumidor, evitando 
dificuldades resultantes da aplicação de normas nacionais divergentes; 

e. que uma solução harmonizada e adequada a nível da CEPT/EU incentivará a 
convergência global de produtos pela indústria de tecnologia UWB, gerando maiores 
economias de escala e benefícios associados; 

f. que os equipamentos que utilizam tecnologia UWB operam num regime de não-
interferência e de não-proteção; 

g. que os equipamentos que utilizam a tecnologia UWB e que estão autorizados a operar 
ao abrigo da presente Decisão têm o potencial para transmitir em faixas atribuídas a 
serviços passivos abrangidos pela nota de rodapé 5.340 do Regulamento de 
Radiocomunicações, que proíbe quaisquer emissões; 

h. que a presente Decisão destina-se fundamentalmente a satisfazer a procura do 
mercado para equipamentos UWB portáteis e utilizados em espaços interiores, e que 
providenciem aplicações para comunicações; 

i. que algumas categorias de equipamentos UWB caracterizados predominantemente 
por uma utilização em espaços exteriores se encontram explicitamente excluídos do 
âmbito da presente Decisão ou sujeitos a disposições específicas, na medida em que 
podem criar um risco significativo de interferência em serviços de rádio em espaços 
exteriores a operar em faixas de frequências nas quais são permitidos níveis máximos 
de emissão de banda ultralarga; 
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j. que os requisitos de proteção de sistemas de radiocomunicações abaixo de 10,6 GHz 
de aplicações genéricas de banda ultralarga foram analisados no âmbito do Relatório 
64 do ECC, baseando-se os estudos de interferências agregadas no pressuposto do 
funcionamento de 80% dos equipamentos UWB em espaços interiores e 20% em 
espaços exteriores, e um índice médio de atividade de 5%; 

k. que os limites máximos para a densidade espectral média da p.i.r.e. de -85 dBm/MHz 
em torno dos 2 GHz e de -80 dBm/MHz nos 3,5 GHz se baseiam em análises de 
interferência única sobre serviços IMT e serviços de acesso sem fios de banda larga 
(BWA) respetivamente, assumindo uma distância de separação mínima de 36 cm e a 
sensibilidade do recetor; 

l. que o limite máximo para a densidade espectral média da p.i.r.e. de -70 dBm/MHz na 
faixa dos 2,7-3,4 GHz se baseia em análises de interferência única com radares 
aeronáuticos, assumindo em especial uma distância de separação mínima de 170m, 
atenuação do feixe da antena principal em 7 dB, e um fator permissivo de 3 dB de 
Sistema/tecnologia Múltiplo; 

m. que, em adição, o limite máximo de pico da p.i.r.e. de -36 dBm definido em 50 MHz na 
faixa dos 2,7-3,4 GHz se baseia em medições de teste com radares aeronáuticos, 
incidindo sobre possíveis interferências oriundas de equipamentos de banda ultralarga 
com PRF (Pulse Repetition Frequencies) de nível baixo e impulsos estáveis; 

n. que o limite máximo para a densidade espectral média da p.i.r.e. de -65 dBm/MHz na 
faixa dos 2,7-3,4 GHz se baseia em análises de interferência única com radares 
aeronáuticos, assumindo uma distância de separação mínima de 25 m; 

o. que, no que respeita ao serviço de radioastronomia, os níveis de proteção referidos no 
Relatório 64 do ECC são bastante inferiores aos valores de densidade máxima da 
p.i.r.e. média apresentados no Anexo 1, embora a coexistência possa constituir uma 
opção exequível se forem tomados em consideração fatores de mitigação próprios da 
operação de aplicações UWB específicas; 

p. que o Relatório 64 do ECC considerou apenas a possível interferência que resulta da 
potência média, tendo sido dada uma atenção limitada a questões que dizem respeito 
à interferência da potência de pico, segmentação por tempo e saltos de frequência. O 
ECC poderá vir a rever a presente Decisão na sequência das possíveis implicações 
deste facto; 

q. que estudos técnicos complementares apresentados no Relatório 9 da CEPT 
(utilizando modelos de propagação diferentes e no pressuposto do funcionamento de 
100% dos equipamentos em espaços interiores, com um índice médio de 1% de 
atividade) proporcionam algum nível de confiança quanto à proteção de estações do 
Serviço Fixo e do Serviço Fixo por Satélite em espaços exteriores, com um limite 
máximo para a densidade espectral média da p.i.r.e. de -41,3 dBm/MHz; 

r. que a questão da compatibilidade de equipamentos UWB a bordo de aeronaves ou de 
embarcações é da responsabilidade das autoridades reguladoras aeronáuticas e 
marítimas competentes; 

s. que os estudos de compatibilidade realizados pela CEPT se baseiam, inter alia, na 
presunção de que os sinais de vídeo serão transmitidos utilizando predominantemente 
codificação de alta eficiência; 

t. que caso a implementação efetiva da tecnologia de banda ultralarga exceda de forma 
significativa os pressupostos utilizados nos estudos técnicos complementares, em 
especial se for disponibilizado no mercado um volume considerável de equipamentos 
sem a necessária codificação de alta eficiência, a presente Decisão terá de ser revista; 
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u. que a imposição de limites ao ciclo de funcionamento de equipamentos UWB e a 
implementação do mecanismo de «detetar e evitar» (DAA, Detect and Avoid) podem 
melhorar a coexistência com outros sistemas de radiocomunicações; 

v. que o Relatório N 94 do ECC contém os requisitos técnicos para equipamentos UWB 
LDC (ciclo de funcionamento baixo) para proteção de terminais de acesso fixo sem fios 
(FWA); 

w. que, com base em estudos e campanhas de medição sobre o impacto de 
equipamentos UWB LDC em radares a operar na faixa dos 3,1-3,4 GHz, concluiu-se 
em 2008 que a probabilidade de um único dispositivo de banda ultralarga irradiar para 
o feixe principal do radar era reduzida, e que por conseguinte o risco de interferências 
nocivas era reduzido; 

x. que um estudo demonstrou que o efeito agregado  de equipamentos UWB LDC em 
radares poderiam causar uma probabilidade de interferência inaceitável na faixa dos 
3,1-3,4 GHz. Não obstante, a imposição de normas regulamentares destinadas a 
minimizar a utilização em espaços exteriores poderá ser suficiente para reduzir o nível 
de interferência agregada; 

y. que os requisitos técnicos de dispositivos UWB DAA, para garantir a proteção dos 
serviços de radiolocalização nas faixa dos 3,1-3,4 GHz e 8,5-9 GHz, bem como para 
terminais de acesso sem fio de banda larga na faixa dos 3,4-4,2 GHz, são 
apresentados no Relatório 120 do ECC; 

z. que os requisitos técnicos do mecanismo DAA na faixa dos 8,5-9 GHz se baseiam em 
características de sistemas monoestáticos de radiolocalização, sujeitos a uma revisão 
em função da deteção de riscos de interferência sobre outras classes de radares na 
banda X que possam sem implementados no futuro, em particular radares passivos; 

aa. que os requisitos técnicos do mecanismo DAA apresentados no Anexo 3 da presente 
Decisão devem ser complementados por orientações adequadas relativamente aos 
procedimentos de medição e modelos de ensaio da técnica DAA, tal como definido nas 
normas relevantes (por exemplo, as versões relevantes da norma ETSI EN 302 065, 
incluindo as normas europeias harmonizadas adotadas ao abrigo da Diretiva 
1999/5/EC); 

bb. que os requisitos técnicos do mecanismo DAA devem salvaguardar a proteção das 
estações terminais de acesso sem fios em banda larga (BWA) em mais de 99,75% dos 
casos; 

cc. que os requisitos técnicos do mecanismo DAA terão de ser revistos assim que os 
sistemas existentes sofram alterações tecnológicas ou sejam implementados ou 
desenvolvidos outros sistemas no futuro; 

dd. que a faixa dos 3,4-3,6 GHz foi identificada para aplicações IMT no âmbito da WRC-
07; 

ee. que a exigência para os equipamentos UWB DAA na faixa dos 3,1-4,8 GHz estarem 
aptos a selecionar um canal operacional em qualquer zona daquela mesma faixa 
permitirá uma mitigação adicional em benefício de serviços de rádio que funcionem 
nesta faixa; 

ff. que, para reduzir a interferência sobre estações de rádio no exterior, é importante 
minimizar a atividade de banda ultralarga em espaços exteriores; 

gg. que a exclusão de transmissores fixos para utilização no exterior do âmbito de 
aplicação da presente Decisão limita igualmente a operação de equipamentos móveis 
para utilização no exterior; 
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hh. que poderá ser necessário dar especial atenção a cenários de implementação em que 
transmissores UWB com aptidão para utilização móvel/nómada funcionem em espaços 
exteriores, ao abrigo das disposições da presente Decisão, em áreas limitadas, 
transmitindo na direção de uma infraestrutura UWB local “fixa” (de natureza 
meramente recetora), no caso de tais transmissores UWB permanecerem no campo 
do feixe principal da antena de uma estação do Serviço Fixo ou Serviço Fixo via 
Satélite; 

ii. que o funcionamento de equipamentos UWB em veículos rodoviários e ferroviários, 
cujas emissões pretendidas estejam direcionadas para o interior, pode ser justificado 
com base em estudos apresentados no Relatório 17 da CEPT; 

jj. que o Relatório 17 da CEPT concluiu que o índice de atividade de equipamentos de 
tecnologia UWB instalados nos veículos é menor do que o índice de atividade em 
espaços interiores, e que a atenuação média de blindagem é equivalente à atenuação 
comum de espaços interiores/exteriores. Para além disso, verifica-se uma forte perda 
de absorção devido à presença de passageiros, o que proporciona um nível adicional 
de atenuação; 

kk. que o Relatório 17 da CEPT recomenda a implementação em equipamentos UWB 
instalados em veículos rodoviários e ferroviários de um controlo de potência do 
emissor (TPC) relativamente aos dispositivos que não disponham do mecanismo de 
mitigação «ciclo de funcionamento baixo» (LDC, Low Duty Cycle), de forma a reduzir a 
interferência agregada em estações no exterior de serviços de rádio a funcionar nas 
faixas de frequências dos 3,1-4,8 GHz e 6-8,5 GHz; 

ll. que o Relatório 170 do ECC fornece estudos de compatibilidade nas faixas de 
frequências dos 3,4-4,8 GHz e 6-8,5 GHz sobre o impacto de equipamentos UWB LDC 
instalados em veículos rodoviários e ferroviários, assumindo uma taxa de penetração 
de 50%, 10 dispositivos por veículos (6 dispositivos nos 3,1-4,8 GHz e 4 dispositivos 
nos 6-8,5 GHz) e emissões pretendidas direcionadas para o interior. Este Relatório 
conclui que um limite exterior de -53,3 dBm/MHz para emissões no exterior dos 
veículos rodoviários e ferroviários permitiria um elevado grau de fiabilidade quanto à 
proteção dos serviços de rádio mais afetados; 

mm. que a definição de um limite exterior destina-se essencialmente a melhorar a proteção 
de serviços de rádio contra aplicações UWB que emitam no interior de um veículo na 
direção de um recetor associado, permitindo igualmente soluções para instalações de 
banda ultralarga cujas emissões se direcionem para o exterior do veículo; 

nn. que, com base nos estudos mencionados no Relatório 170 do ECC, as aplicações 
cujas emissões pretendidas se direcionem para o exterior do veículo podem vir a 
precisar de uma mitigação adicional em cerca de 3 dB, resultando num limite de 
emissão para o exterior de -56 dBm/MHz. Não obstante, presume-se que a maior parte 
destas aplicações da indústria automóvel para utilização em espaços exteriores 
operam em conformidade com demais regulamentação em matéria de utilização do 
espectro; 

oo. que se número real de dispositivos UWB instalados em veículos exceder de forma 
significativa os pressupostos  nos quais o Relatório 170 do ECC se baseia, o presente 
Regulamento deverá sofrer uma revisão; 

pp. que, no que respeita à faixa dos 4,2-4,8 GHz, deve prestar-se especial atenção à 
agregação de emissões oriundas dos vários equipamentos de banda ultralarga 
instalados no mesmo veículo, tendo sido acordado que o limite do ciclo de 
funcionamento deverá ser ajustado em função da velocidade do veículo; 

qq. que a linha de Metanol nos 6,7 GHz foi recentemente descoberta , tendo-se convertido 
num ponto de investigação radio-astronómica, um limite exterior de -53,3 dBm/MHz de 
p.i.r.e. média no exterior de um veículo equipado com um único dispositivo oferece 
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apenas uma distância de proteção de cerca de 700 m, o que será suscetível de afetar 
as observações de várias estações de radioastronomia que operam na Europa 
(Effelsberg, Jodrell Bank, Cambridge, Sardinia, Bleien…); 

rr. que em 2006 o ECC acordou numa medida harmonizada de transição (abordagem 
faseada), de forma a viabilizar a comercialização até uma data limite fixa (31 de 
dezembro de 2010) da primeira geração de equipamentos de tecnologia de banda 
ultralarga a operar na faixas de frequências dos 4,2-4,8 GHz, com valores máximos de 
- 41,3 dBm/MHz para a densidade média da p.i.r.e. sem mitigação adicional; 

ss. que o princípio da data limite fixa se justificava pela necessidade de assegurar o 
desenvolvimento futuro de serviços de rádio com cobertura em espaços interiores a 
funcionar nesta faixa, para além da proteção a longo prazo de sistemas de defesa a 
operar igualmente nesta faixa; 

tt. que as Conferências Mundiais de Radiocomunicações futuras poderão efetuar 
revisões no Regulamento de Radiocomunicações que alterem o impacto da banda 
ultralarga sobre os serviços de radiocomunicações a operar em conformidade com as 
tabelas de reservas de radiofrequências; 

uu. que a CEPT poderá vir a desenvolver outras Decisões ou Recomendações para 
classes específicas de equipamentos UWB que não cumpram os requisitos técnicos 
da presente Decisão, que se destina a equipamentos genéricos UWB; 

vv. que a abordagem global e critérios assumidos pela CEPT em resposta a pedidos da 
indústria para implementação de regulamentos específicos em matéria de banda 
ultralarga são apresentados no relatório 34 da CEPT; 

ww. que para apoiar processos de revisão de Decisões ECC, as Administrações são 
incentivadas a recolher dados de mercado sobre o número e tipos de equipamentos 
UWB disponibilizados nos respetivos mercados nacionais; 

xx. que as Administrações são incentivadas a proceder a medições das características de 
tais equipamentos; 

yy. que as Administrações são incentivadas a acompanhar o impacto de equipamentos 
UWB nos utilizadores incumbentes, incluindo o aumento do nível de ruído em virtude 
do efeito agregado; 

zz. que as Administrações são incentivadas a recolher provas de quaisquer interferências 
causadas em utilizadores incumbentes por equipamentos UWB; 

aaa. que nos países membros da UE/EFTA, o equipamento de rádio abrangido pelo âmbito 
de aplicação da presente Decisão deve cumprir os requisitos estabelecidos na diretiva 
R&TTE. A conformidade com os requisitos essenciais estabelecidos na Diretiva 
R&TTE pode ser demonstrada através do cumprimento da(s) norma(s) europeia(s) 
harmonizada(s) aplicável(aplicáveis) ou recorrendo a outros procedimentos de 
avaliação da conformidade expressamente previstos naquela diretiva; 

 

DECIDE 

1. que a presente Decisão ECC define as condições harmonizadas gerais para utilização na 
Europa de equipamentos de tecnologia de banda ultralarga (UWB) em faixas abaixo dos 
10,6 GHz; 

2. que, para efeitos da presente Decisão, entende-se por: 

a) “Valor máximo da densidade média da p.i.r.e.”, a intensidade máxima de sinal 
medida em qualquer direção e em qualquer frequência dentro da gama definida. A 
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densidade espectral média da p.i.r.e. é medida numa largura de banda com uma 
resolução de 1 MHz, um detetor do valor quadrático médio (RMS) e um tempo médio 
igual ou inferior a 1 ms; 

b) “Valor máximo da densidade de pico da p.i.r.e.”, a intensidade máxima de sinal 
medida em qualquer direção e em qualquer frequência dentro da gama definida. O 
pico da p.i.r.e. define-se numa largura de banda de 50 MHz; 

c) Os equipamentos UWB LDC definem-se como dispositivos de tecnologia de banda 
ultralarga em conformidade com os requisitos técnicos do mecanismo de mitigação 
“ciclo de funcionamento baixo” definidos no Anexo 2 da presente Decisão; 

d) Os equipamentos UWB DAA definem-se como dispositivos de tecnologia de banda 
ultralarga em conformidade com os requisitos técnicos do mecanismo de mitigação 
“detetar e evitar” definidos no Anexo 3 da presente Decisão; 

3. que os equipamentos autorizados ao abrigo da presente Decisão ECC são isentos de 
licenciamento individual e funcionam num regime de não-interferência e de não-proteção; 

4. que a presente Decisão ECC não é aplicável: 

a) a equipamentos e infraestruturas utilizados em espaços exteriores fixos ou com 
ligação a uma antena exterior fixa; 

b) a equipamentos instalados em aeromodelos, aeronaves ou outras forma de aviação; 

5. que os requisitos técnicos descritos no Anexo 1 se aplicam a equipamentos autorizados 
ao abrigo da presente Decisão ECC; 

6. revogar a Decisão ECC/DEC/(06)12 de 1 de dezembro de 2006 sobre disposições 
regulamentares e complementares à Decisão ECC/DEC/(06)04 em matéria de 
equipamentos UWB que utilizem técnicas de mitigação; 

7. que a presente Decisão entra em vigor em 9 de dezembro de 2011; 

8. que a presente Decisão deve ser implementada preferencialmente em 30 de junho de 
2012; 

9. que as Administrações-Membros da CEPT devem comunicar as medidas adotadas a 
nível nacional para a implementação da presente Decisão ao Presidente do ECC e ao 
Gabinete, aquando da sua implementação.” 

 

Nota:  

Consulte a base de dados de documentação do Gabinete http://www.ecodocdb.dk para 
verificar a situação atual da implementação desta e de outras Decisões ECC. 
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ANEXO 1: REQUISITOS TÉCNICOS PARA EQUIPAMENTOS QUE UTILIZEM TECNOLOGIA UWB 
EM FAIXAS ABAIXO DOS 10,6 GHz 

1. CASOS GERAIS 

Os requisitos técnicos abaixo enunciados não são aplicáveis: 

a) a equipamentos e infraestruturas utilizados em espaços exteriores fixos ou com ligação a uma 
antena exterior fixa; 

b) a equipamentos instalados em aeromodelos, aeronaves ou outras forma de aviação; 

c) a equipamentos instalados em veículos automóveis ou ferroviários. 

 

Tabela 1: Limites máximos de p.i.r.e.  

Gama de frequências Valor máximo da densidade 

média da p.i.r.e. 

Valor máximo da densidade 

de pico da p.i.r.e.  

(medidos em 50 MHz) 

Abaixo dos 1,6 GHz -90 dBm/MHz -50 dBm 

1,6  a 2,7 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm 

2,7  a 3,4 GHz (Notas 1 e 2) -70 dBm/MHz -36 dBm 

3,4  a 3,8 GHz (Notas 1 e 2) -80 dBm/MHz -40 dBm 

3,8 a 4,2 GHz (Notas 1 e 2) -70 dBm/MHz -30 dBm 

4,2 a 4,8 GHz (Notas 1 e 2) -70 dBm/MHz -30 dBm 

4,8 a 6 GHz -70 dBm/MHz -30 dBm 

6 a 8,5 GHz -41,3 dBm/MHz 0 dBm 

8,5 a 10,6 GHz (Nota 2) -65 dBm/MHz -25 dBm 

Acima dos 10,6 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm 

 

Nota 1:  na faixa dos 3,1-4,8 GHz, os equipamentos que implementem a técnica de mitigação LDC (ver 
Anexo 2) estão autorizados a funcionar com um valor máximo de  – 41,3 dBm/MHz para a 
densidade média da p.i.r.e. e de 0 dBm para o pico da p.i.r.e., medidos em 50 MHz 

Nota 2:  nas faixas 3,1-4,8 GHz e 8,5-9 GHz, os equipamentos que implementem a técnica de 
mitigação DAA (ver Anexo 3) estão autorizados a funcionar com um valor máximo de  – 
41,3 dBm/MHz para a densidade média da p.i.r.e. e de 0 dBm para o pico da p.i.r.e., medidos em 
50 MHz. 
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2. EQUIPAMENTOS UWB INSTALADOS EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU FERROVIÁRIOS 

Os requisitos técnicos abaixo enunciados aplicam-se ao funcionamento dos equipamentos UWB em 
veículos automóveis e ferroviários: 

Tabela 2: Limites máximos de p.i.r.e. 

Gama de frequências Valor máximo da 

densidade média da 

p.i.r.e. 

Valor máximo da 

densidade de pico da 

p.i.r.e.  

(medidos em 50 MHz) 

Abaixo dos 1,6 GHz -90 dBm/MHz -50 dBm 

1,6 a 2,7 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm 

2,7 a 3,4 GHz (Notas 1 e 2) -70 dBm/MHz -36 dBm 

3,4 a 3,8 GHz (Notas 1 e 2) -80 dBm/MHz -40 dBm 

3,8 a 4,2 GHz (Notas 1 e 2) -70 dBm/MHz -30 dBm 

4,2 a 4,8 GHz (Notas 1 e 2) -70 dBm/MHz -30 dBm 

4,8 a 6 GHz -70 dBm/MHz -30 dBm 

6 a 8,5 GHz (Notas 1 e 3) -53,3 dBm/MHz -13,3 dBm 

8,5 a 10,6 GHz (Nota 2) -65 dBm/MHz -25 dBm 

Acima dos 10,6 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm 

 

Nota 1:  nas faixas dos 3,1-4,8 GHz e 6-8,5 GHz, os equipamentos que implementem a técnica de 
mitigação LDC (ver Anexo 2) estão autorizados a funcionar com um valor máximo de  – 
41,3 dBm/MHz para a densidade média da p.i.r.e. e de 0 dBm para o pico da p.i.r.e., medidos em 
50 MHz. O funcionamento destes equipamentos está adicionalmente sujeito à implementação de 
um limite exterior (ver Anexo 5) de -53,3 dBm/MHz. 

Nota 2:  nas faixas dos 3,1-4,8 GHz e 8,5-9 GHz, os equipamentos que implementem a técnica de 
mitigação DAA (ver Anexo 3) estão autorizados a funcionar com um valor máximo de  – 
41,3 dBm/MHz para a densidade média da p.i.r.e. e de 0 dBm para o pico da p.i.r.e., medidos em 
50 MHz. O funcionamento destes equipamentos está adicionalmente sujeito à implementação da 
técnica de mitigação de controlo da potência do emissor (TPC - ver Anexo 4) e de um limite 
exterior (ver Anexo 5) de -53,3 dBm/MHz. 

Nota 3:  na faixa dos 6-8,5 GHz, os equipamentos que implementem a técnica de mitigação de controlo 
da potência do emissor (TPC - ver Anexo 4) e um limite exterior (ver Anexo 5) de -53,3 dBm/MHz 
estão autorizados a funcionar com um valor máximo de – 41,3 dBm/MHz para a densidade 
média da p.i.r.e. e de 0 dBm para o pico da p.i.r.e., medidos em 50 MHz. 
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ANEXO 21: REQUISITOS TÉCNICOS DA TÉCNICA DE MITIGAÇÃO DE “CICLO DE 
FUNCIONAMENTO BAIXO” (LDC)  

Ton max = 5 ms 
Toff médio ≥ 38 ms (média por segundo) 
Σ Toff > 950 ms por segundo 
Σ Ton < 18 s por hora (ver Nota 1) 

 

Nota 1:  Este requisito não se aplica ao funcionamento de equipamentos UWB instalados em veículos 
automóveis ou ferroviários, a funcionar na faixa dos 3,4-4,8 GHz, quando a velocidade dos 
veículos for superior a 40 km/h. Para velocidades de veículos entre os 20 km/h e os 40 km/h, 
deve proceder-se à alteração gradual do limite de longo prazo do ciclo de funcionamento de 18 
segundos para 180 segundos por hora, como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1: velocidade do veículo em km/h 

Figura 1: ciclo de funcionamento em segundos por hora dependendo da velocidade do veículo 
 Ton  
Ton define-se como a duração de um “burst” independentemente do número de impulsos incluídos. 
 Toff  
Toff define-se como o intervalo de tempo entre dois “bursts” consecutivos quando a emissão UWB se 
encontra em repouso. 
 Definição de limites 
Os limites da densidade média da p.i.r.e. e do pico da p.i.r.e. são definidos durante o tempo Ton. 

                                                 

1 O conteúdo do presente Anexo deverá ser tido na devida consideração pelo ETSI no desenvolvimento de normas 
harmonizadas Europeias. 
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ANEX0 32 : REQUISITOS TÉCNICOS DA TÉCNICA DE MITIGAÇÃO “DETECTAR E EVITAR” (DAA)  

A proposta flexível de recurso ao mecanismo DAA baseia-se na definição de diversas zonas nas quais 
seja autorizado um nível apropriado de potência de emissão em banda ultralarga (valor máximo da 
densidade média da p.i.r.e.). A zona define-se como uma gama de isolamento entre um 
dispositivo/sistema de um serviço de rádio vítima e o equipamento UWB. Estas zonas e a gama de 
isolamento associada correspondem aos valores máximos de densidade média da p.i.r.e. especificados 
na Tabela 1. 

Na primeira zona, o dispositivo que utilize tecnologia de banda ultralarga deverá funcionar com um nível 
de emissão aplicado na largura de banda a evitar, de acordo com a Tabela 1. Na última zona, o 
dispositivo UWB poderá funcionar sem restrições até ao nível máximo de potência permitido de -
41,3 dBm/MHz, ou em conformidade com normas futuras em matéria do mecanismo DAA para a gama 
de frequências correspondente, com exceção dos veículos rodoviários e ferroviários, aos quais se 
aplicam restrições adicionais. Entre estas zonas extremas, existe uma zona de transição definida para a 
faixa dos 3,4 – 4,8 GHz. 

Antes de iniciar as comunicações em banda ultralarga, o dispositivo UWB deve proceder à monitorização 
do ambiente de radiofrequências durante um período mínimo de tempo, para detetar qualquer sinal 
operacional vítima ativo (tempo inicial mínimo de controlo de disponibilidade do canal apresentado na 
Tabela 1). Com base no resultado deste processo de deteção, o dispositivo UWB deve estar apto a 
determinar a zona correspondente a ocupar e reagir em conformidade. 

Esta função deve ter capacidade para detetar sinais de sistemas vítima e quantificar se o nível de 
potência numa dada largura de banda se encontra acima ou abaixo do limiar de deteção para qualquer 
das faixas de frequências indicadas infra. Este limiar de deteção é especificado no conector de antena, 
assumindo um ganho de antena de 0 dBi para cada operação de deteção e pode ser baseado em níveis 
múltiplos. Este limiar de deteção pode em alternativa ser expresso como um limite de intensidade de 
campo. 

Os equipamentos UWB DAA devem estar aptos a detetar continuamente qualquer alteração na 
configuração de radiofrequências (por exemplo, alteração da zona operacional) e mudar para o nível de 
emissão correspondente, no intervalo de tempo máximo necessário para se verificar a função detetar e 
evitar, de acordo com o serviço vítima e procedimentos de teste definidos nas normas relevantes (por 
exemplo, versões recentes da norma ETSI EN 302 065, incluindo normas europeias harmonizadas 
adotadas ao abrigo da Diretiva 1999/5/EC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 O conteúdo do presente Anexo deverá ser tido na devida consideração pelo ETSI no desenvolvimento de normas 
harmonizadas Europeias. 
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Tabela 3: Parâmetros técnicos a serem usados por equipamentos UWB DAA 

 Frequência 

operacional 

3,1-3,4 GHz 3,4-3,8 GHz1 3,8-4,8 GHz1 8,5-9 GHz 

Tempo inicial 

mínimo de controlo 

de disponibilidade 

do canal 

 

14 s 5,1 s 14 s 

Zona 1 

para nível 

de 

deteção 

de sinal 

S >A 

Valor máximo da 

densidade média da 

p.i.r.e. 

-70 dBm/MHz -80 dBm/MHz -70 dBm/MHz -65 dBm/MHz 

Largura de banda a 

evitar por defeito 
300 MHz 200 MHz 500 MHz 

Limiar de deteção de sinal A -38 dBm -38 dBm -61 dBm 

Zona 2 

para nível 

de 

deteção 

de sinal  

A > S > B 

Valor máximo da 

densidade média da 

p.i.r.e. 

-41,3 dBm/MHz -65 dBm/MHz -41,3 dBm/MHz 

Largura de banda a 

evitar por defeito 

 

- 200 MHz - 

Limiar de deteção de sinal B  -61 dBm  

Zona 3 

para nível 

de 

deteção 

de sinal 

S < B 

Valor máximo da 

densidade média da 

p.i.r.e.  

- 
-41,3 dBm/MHz 

 
- 

A definição dos parâmetros da Tabela 3 consta do Relatório 120 do ECC.  

1 Os mecanismos de deteção devem ser validados para efeitos da proteção do funcionamento 

de estações vítimas de serviços de rádio tais como terminais BWA (sistemas de acesso sem 

fio de banda larga) 
 

Requisito adicional para funcionamento na faixa dos 3,1-4,8 GHz 
 
Os equipamentos UWB DAA devem estar aptos a selecionar um canal operacional em qualquer zona na 
faixa entre os 3,1-4,8 GHz. 
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ANEX0 43: REQUISITOS TÉCNICOS PARA A TÉCNICA DE MITIGAÇÃO DE CONTROLO DA 
POTÊNCIA DO EMISSOR (TPC)  

Os equipamentos que implementem o mecanismo do controlo da potência do emissor (TPC) devem 
apresentar uma gama dinâmica de, pelo menos, 12 dB (gama de -41,3 a -53,3 dBm/MHz para a 
densidade média da p.i.r.e.). 

                                                 

3 O conteúdo do presente Anexo deverá ser tido na devida consideração pelo ETSI no desenvolvimento de normas 
harmonizadas Europeias. 
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ANEXO 54: REQUISITOS TÉCNICOS DOS LIMITES EXTERIORES DE APLICAÇÕES PARA 
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E FERROVIÁRIOS  

 

O limite exterior define-se, para cada equipamento UWB instalado num veículo automóvel ou ferroviário, 
como o valor máximo da densidade média da p.i.r.e. para emissões no exterior do veículo em ângulos de 
elevação superiores a 0 graus.  

Para as faixas entre os 3,1-4,8 GHz, 6-8,5 GHz e 8,5-9 GHz, aplica-se um limite exterior de -
53,3 dBm/MHz. 

 

                                                 

4 O conteúdo do presente Anexo deverá ser tido na devida consideração pelo ETSI no desenvolvimento de normas 
harmonizadas Europeias. 


