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Entidade sem fins lucrativos, fundada em 
1996, por pessoas e empresas pioneiras da 
Internet Brasileira.

Constituída por membros mantenedores  
de empresas privadas e administrada por 
grupo de Diretores Voluntários eleitos a 
cada biênio.

Com sede na cidade de São Paulo e 
associados em todo Brasil e abrangência 
Nacional.
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REFORÇADORES REPETIDORES

Uso interno (ambiente fechado) Uso externo

Categoria I Categoria II (prestadoras)

Sempre associado à Estação Rádio 

Base

Licenciamento obrigatório, 

independentemente da potência irradiada

Resolução nº 454/06 –

Potência máxima 33dBm (2W) –

Uplink/Downlink

Resolução nº 454/06 –

Potência máxima igual à ERB – Downlink

Potência máxima igual à Estação Móvel –

Uplink

Sem translação de frequência -
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A CADEIA DE VALOR

Desde 1991 existem equipamentos reforçadores, 
antenas e similares implementados no Brasil. Surgiram 
junto com as primeiras redes celulares e suas 
derivações para telefonia rural (Ruralvan, Ruralcel, etc)

500 Mil é o número estimado de equipamentos 
reforçadores de sinais do SMP, antenas externas e 
similares instalados no Brasil.

2 Milhões é o número estimado pela FCC de 
equipamentos reforçadores de sinal celular em 
operação atualmente nos EUA.

Fonte: Abranet, Abrater e FCC



A CADEIA DE VALOR

10 mil empregos diretos e indiretos na cadeia de 
valor que engloba fabricantes nacionais, fornecedores, 
comércio, distribuição, instalação e manutenção.

2 Milhões é o número estimado pessoas que 
dependem de reforçadores de sinais do SMP, antenas 
externas e similares para ter acesso às redes de 
telecomunicações e conectividade Internet.

Fonte: Abranet e Abrater
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Fonte: Embrapa

Área urbanizada do 

Brasil não chega a 0,5% 

do território nacional

Ou seja, 

aproximadamente

a área do Estado 

de Sergipe



Fonte: http://wireless.fcc.gov/signal-

boosters/index.html

“Signal boosters represent a cost-effective means 

of improving our nation’s wireless infrastructure. 

Mobile voice and mobile broadband services are 

increasingly important to consumers and to our 

nation’s economy. While nearly the entire U.S. 

population is served by one or more wireless 

providers, coverage gaps that exist within and at the 

edge of service areas can lead to dropped calls, 

reduced data speeds, or complete loss of service.”

FCC



APLICAÇÕES TÍPICAS
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O Reforçador de Sinais do SMP 
corretamente instalado não gera 

impactos negativos nas redes do SMP

Relevância Tecnológica do Produto



Verificação - Ganho do Reforçador

T

T

Micro controlador

Down-Link

Up-Link

REFORÇADOR CELULAR

Calibração



Verificação - Ganho do Reforçador = 70dB

Entrada do Reforçador nível -70dBm Saída do Reforçador nível de 0dBm



Sinal de saída Antena  Doadora

T

T

Micro controlador

Down-Link

Up-Link

REFORÇADOR CELULAR

Sinal medido na 
saída  da Antena 

Doadora
(vide slide a 

seguir)

Sentido do Sinal

Sinal de Entrada



Sinal de saída Antena  Doadora (Sinal de entrada reforçador) = Pico de -61,58dBm



Sinal medido na 
saída   do 

Reforçador
(vide slide a seguir)

Saída do Reforçador - com sinal de entrada

T

T

Micro controlador

Down-Link

Up-Link

REFORÇADOR CELULAR

Sentido do Sinal

Sinal de Saída Amplificado



Sinal de saída do Reforçador (com sinal de entrada antena doadora) = Pico de +10,86dBm



•Saída do Reforçador (+10,86dBm) irradiada e medida com dipolos de ganho unitário a uma distância de 2,5 metros
•Atenuação no espaço livre teórica  =  32,5 + 20log D + 20log F sendo D(Km) e F(MHz)

32,5 + 20log(0,0025) + 20log(881) = 39,36dB
Sinal Irradiado (+10,86dBm) – Atenuação teórica (39,36) = Sinal medido teórico (-28,5dBm)

T

T

Micro controlador

Down-Link

Up-Link

REFORÇADOR CELULAR
(VIDE SLIDE A SEGUIR)

2,5 metros 

dipolos ganho unitário 

REFORÇADOR CELULAR

Sinal de Saída Irradiado



Sinal amplificado e medido a uma distância de 2,5 metros = Pico de -28,85dBm



(VIDE SLIDE A SEGUIR)

Saída do Reforçador COM carga de 50 Ω na entrada 

T

T

Micro controlador

Down-Link

Up-Link

REFORÇADOR CELULAR

Sentido do Sinal

Ruído Fixo



Saída do Reforçador DESLIGADO com carga de 50Ω na entrada 



Saída Reforçador LIGADO com carga de 50Ω na entrada 



•Saída do Reforçador (entrada casada com 50Ω) irradiada e medida com dipolos de ganho unitário a uma distância de 2,5 metros

T

T

Micro controlador

Down-Link

Up-Link

REFORÇADOR CELULAR
(VIDE SLIDE A SEGUIR)

2,5 metros 

dipolos ganho unitário 

REFORÇADOR CELULAR

Ruído Fixo Irradiado



Saída Reforçador com carga de 50Ω na entrada,  irradiada e medida a uma distância de 2,5 metros



Setup Espectro



Geradores Equipamento



Dipolos Trena
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O Reforçador de Sinais do SMP é 
essencial para a Inclusão Digital e 
Conectividade em Áreas Rurais e 

Regiões Remotas

Relevância Econômica e Estratégica
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Conclusão

O Reforçador de Sinais do SMP quando 
corretamente instalado não gera impactos 
negativos nas redes do SMP.

Os Reforçadores de Sinais do SMP, Antenas 
Externas e Similares são essenciais para as 
telecomunicações e acesso à Internet em 
áreas rurais e regiões remotas do país.

Existem atualmente milhares de sistemas 
instalados e em operação em todo o país.



Sugestões para Nova Regulação
• Manutenção da liberdade de escolha do consumidor (portabilidade), com a

disponibilização de equipamentos multibanda (sem fidelização de
prestadora no terminal do usuário), visto que o equipamento possui,
obrigatoriamente, o controle de ganho automático – AGC;

• Manutenção dos equipamentos reforçadores e antenas na categoria I ou na
categoria II (lembrando que esta situação já ocorreu) para certificação e
homologação junto à ANATEL, garantindo seu aceso aos consumidores
finais com praticidade e baixo custo;

• Desenvolvimento pela indústria nacional de sistema de cadastramento dos
equipamentos novos e legados, por exemplo nos moldes sugeridos pela
FCC, através de entidade mantida pelos fabricantes, com informações
disponibilizadas em tempo real para as prestadoras e para a ANATEL,
possibilitando assim a geração de cadastro do legado;

• Campanhas institucionais da indústria nacional para combate ao
contrabando e a comercialização de produtos sem homologação e
certificação da ANATEL;



Sugestões para Nova Regulação
• Melhoria dos manuais dos fabricantes com detalhamento de

procedimentos e boas práticas de uso e instalação que minimizem
equívocos de instalação que possam ser causadores de alguma
interferência prejudicial;

• Apoio da Anatel para uso de recursos do Funtell pela Indústria Nacional,
para pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo e
ampliação do uso de soluções simples que promovam a inclusão de mais
consumidores, em especial, para acesso à Internet para aplicações
profissionais. Valendo lembrar que em todos os casos os consumidores são
clientes de operadoras e portanto pagam as tarifas aplicadas ao serviço
utilizado ampliando receitas e uso dos serviços com benefícios para
empresas e consumidores;

• Avaliação das sugestões e eventuais problemas em reunião entre a
indústria e as operadoras de SMP, com acompanhamento da Anatel para
permanente desenvolvimento do mercado brasileiro.



Eduardo Neger
Presidente do Conselho Consultivo 

neger@abranet.org.br 

|11| 3078-3866

|19| 99100-1190


