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Resumo 
 
 

Este trabalho tem como objetivo estudar o funcionamento do sistema de telefonia celular e a 
importância da acessibilidade para propor uma metodologia que descreve uma possível 
solução prática para melhorar a intensidade de sinal em uma zona de sombra. Assim, a 
finalidade é desenvolver um sistema de repetição de sinal de celular passivo e de baixo custo, 
bem como a devida caracterização dos elementos que compõem o projeto e a devida análise 
teórica de seu funcionamento. Seja para o aviso de uma emergência, para o monitoramento de 
uma fazenda ou para a interação da população, esse projeto contribui ao investigar soluções 
para o problema de baixa intensidade de sinal telefônico em áreas de sombra. Tendo em vista 
a importância prática que os dispositivos móveis oferecem ao estilo de vida das pessoas, esse 
projeto estuda propostas de melhoria para a cobertura de telefonia móvel das áreas onde o 
sinal está abaixo do necessário, na utilização de serviço. Através do estudo das propostas 
existentes no mercado, bem como da análise de funcionamento e embasamento teórico, foi 
possível desenvolver um projeto que capta e retransmite o sinal em uma região na qual o sinal 
é de intensidade muito baixa, se não fosse utilizado o dispositivo. Tendo em vista que o 
indivíduo que deseja se conectar à rede, e realizar chamadas de seu aparelho, precisa estar em 
um local que tenha sinal da sua operadora, esse projeto se mostra de grande utilidade para a 
acessibilidade produzindo um ganho à população. 
 
 Palavras-chave: Telefonia Móvel. Repetidor Celular. Acessibilidade Rural. Zona de 
Sombra. 
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Abstract 
 
This paper aims to study the operation of the cellular telephone system and the importance of 

accessibility to propose a methodology that describes a possible practical solution to improve 

signal strength in a shadow zone. Thus, the purpose is to develop a low cost passive cellular 

signal repetition system, as well as the proper characterization of the elements that make up 

the project and the proper theoretical analysis of its operation. Whether for warning of an 

emergency, for monitoring a farm or for population interaction, this project contributes by 

investigating solutions to the problem of low telephone signal strength in shady areas. Given 

the practical importance that mobile devices offer to people's lifestyles, this project studies 

proposals to improve the mobile coverage area of areas where the signal is below what is 

required for the user to use the service. Through the study of the existing proposals in the 

market, as well as the analysis of operation and theoretical basis, it was possible to develop a 

project that captures and retransmits the signal to a region where the signal would not arrive 

or would arrive with a very low intensity if not used the device. Given that the individual who 

wants to connect to the network and make calls from their handset needs to be in a location 

that has signal from their carrier, this project proves to be very useful for accessibility 

producing a practical gain for the population. 

 

Keywords: Mobile Telephony. Cellular Repeater. Rural accessibility. Shadow Zone. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

 

1.1 Motivação 

Faz tempo que os dispositivos móveis, em especial o celular, se tornaram 

indispensáveis no dia a dia. Hoje ele é muito mais do que um simples aparelho para fazer 

ligações telefônicas, mas se tornou um item indispensável na rotina das pessoas. Desde 

advogados, engenheiros ou professores, independentemente do ramo de trabalho, o celular 

auxilia no desenvolvimento das atividades profissionais como organizar tarefas, marcar 

compromissos, ver e-mails e agendar reuniões. As atividades realizadas pelos dispositivos 

móveis são muitas e variam desde compromissos de trabalho ao simples bate-papo com os 

amigos e o acesso a internet. Essa crescente gama de recursos e funcionalidades tem, ao 

mesmo tempo, facilitado o estilo de vida das pessoas, mas  tem deixado a população refém da 

telefonia móvel. Está se formando uma geração que não consegue viver mais sem o 

dispositivo. 

Muito além de fazer e receber chamadas, hoje o celular é um instrumento de 

trabalho. É possível receber e-mails, acessar sites. Em alguns escritórios, por exemplo, já é 

possível configurar o dispositivo móvel para entrar na rede corporativa e acessar arquivos na 

nuvem, ao mesmo tempo que através do aparelho também é possível acessar as redes sociais. 

Os dispositivos móveis estão tão enraizados no estilo de vida das pessoas que sem o aparelho 

o indivíduo começa a se sentir limitado, solitário e desconectado. 

Sendo assim, tendo em vista a importância prática que os dispositivos móveis 

oferecem ao estilo de vida das pessoas, esse projeto se propõe a investigar soluções para o 

problema de baixa intensidade de sinal celular. Isto é feito através do estudo das propostas 

existentes no mercado, bem como da análise de funcionamento e embasamento teórico para a 

melhoria do sistema de telefonia móvel das áreas onde o sinal está abaixo do necessário para 

que o usuário utilize o serviço. Tendo em vista que o indivíduo que deseja se conectar à rede e 

realizar chamadas de seu dispositivo precisa estar em um local que tenha sinal da sua 
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operadora, esse projeto se mostra de grande utilidade para a acessibilidade produzindo um 

ganho prático ao estilo de vida das pessoas. 

 

1.2 Cenário brasileiro atual 

Segundo os dados da Anatel [2], até agosto de 2019, o estado de São Paulo segue 

a liderança de maior número de acessos ao Serviço Móvel Pessoal dentre os estados do Brasil. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) avalia e disponibiliza mensalmente a 

quantidade de acessos a esse serviço. 
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Tabela 1.1: Acessos dos Serviços Móveis Pessoais. 

Fonte: Anatel, 2019 

 

Segundo os dados da Anatel, a região brasileira com maior densidade de Serviços 

Móveis Pessoais é a região Sudoeste. No mês de agosto de 2019, o Brasil contava com 228,2 

milhões de celulares e uma densidade de 108,28 celulares por cada 100 habitantes. A figura 

1.1 mostra a densidade dos Serviços Móveis Pessoais pelos estados. 
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Figura 1.1: Densidade dos Serviços Móveis Pessoais no Brasil 

Fonte: Anatel, 2019 

 

Os dados da Anatel evidenciam uma concentração da utilização do serviço 

tecnológico na região Sudeste do Brasil. Esse cenário é resultado de diversos fatores sociais e 

históricos como, por exemplo, a concentração de renda, as desigualdades sociais, o acesso à 

educação, dentre outros. A partir desses dados, a região brasileira com maior densidade de 

Serviços Móveis Pessoais é a região Sudoeste. Assim, existe uma concentração no acesso à 

tecnologia. Até mesmo durante a evolução das gerações da telefonia móvel, os dados 

evidenciavam que a tecnologia começava pontualmente para, depois de alguns anos, 

efetivamente espalhar o uso dessa mesma tecnologia ao redor do Brasil. A figura 1.2 mostra a 

evolução do número de acessos ao longo dos anos. 
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Figura 1.2: Evolução do Número de Acessos no Tempo 

Fonte: Anatel, 2019 

 

O Brasil conta, portanto, com um cenário desigual no acesso à tecnologia e à 

informação. Assim, mencionada no tópico anterior a importância prática que os dispositivos 

móveis oferecem ao estilo de vida das pessoas, concluímos que essa acessibilidade 

tecnológica desigual oferece um prejuízo ao desenvolvimento do Brasil tanto no coletivo 

como para o indivíduo. Uma pessoa que reside em uma localidade com maior inclusão digital 

tem vantagens até mesmo no acesso a oportunidades de emprego, informação, educação, 

cultura, dentre outros exemplos. Essa acessibilidade oferece não só um ganho na 

produtividade profissional, como também, melhores acessos a oportunidades de lazer, esporte 

e cultura. Nesse caso, em virtude dos benefícios da acessibilidade tecnológica, esse projeto 

tem como objetivo estudar e mitigar um dos problemas que atrapalham o acesso à informação. 

Além da concentração tecnológica mencionada, o Brasil ainda conta com o diferencial de ser 

o quinto maior país do mundo em território [3], o que intensifica ainda mais os efeitos de 

desigualdade, não só pela sua ampla extensão territorial, mas também conta com uma grande 

quantidade de áreas rurais. As áreas rurais necessitam de um excelente planejamento 

estratégico para a construção e manutenção de uma infraestrutura de telecomunicações, além 

do abastecimento elétrico dessa estação. 

 

1.3 Propostas do trabalho 
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Com base no panorama brasileiro de telecomunicações, esse projeto visa estudar o 

problema da área de cobertura da telefonia móvel das áreas onde o sinal está abaixo do 

necessário para que o usuário utilize um serviço. O indivíduo que deseja se conectar à rede e 

realizar chamadas de seu dispositivo, precisa estar em um local que tenha sinal da sua 

operadora. O usuário que deseja verificar a cobertura de sua operadora pode consultar essa 

informação através do site da Anatel [4]. Em alguns casos, mesmo dentro da área de cobertura 

da sua operadora, existem algumas ocasiões em que uma pessoa não consegue utilizar o 

serviço. Devido a efeitos de propagação de onda eletromagnética existem regiões, que mesmo 

dentro da área de cobertura, apresentam potência de recepção do sinal insuficiente para 

viabilizar a comunicação [7]. Essas regiões são chamadas de zona de sombra [4]. O sinal 

dentro dessas áreas é baixo devido à existência de obstáculos que afetam a comunicação entre 

o dispositivo e a antena transmissora. Esses obstáculos podem ser construções, montanhas, 

edifícios, dentre outros.  

As zonas de sombra podem ocorrer tanto em ambientes urbanos quanto rurais. 

Além disso, as áreas rurais não possuem uma ampla infraestrutura elétrica e de 

telecomunicações, como é o caso das áreas urbanas, o que torna o acesso um pouco mais 

difícil nessas áreas. Não somente isso, mas também a densidade populacional das regiões 

rurais é menor, o que leva as operadoras a utilizarem células maiores [5], contudo quanto 

maior essa área, maior a influência dos efeitos de propagação que diminuem a intensidade do 

sinal. Na comunicação de telefonia móvel, a área de cobertura é dividida em regiões menores 

chamada de células [7]. Cada célula é iluminada por uma estação radiobase (ERB). Essa 

estação fica localizada no centro da célula.  

Devido a sua vasta extensão territorial e grande quantidade de áreas rurais, é 

necessária a construção de várias ERB’s para atender a população quanto ao acesso à 

telefonia móvel, entretanto, essas ERB’s apresentam um custo considerável para a instalação, 

bem como o custo com a alimentação elétrica e manutenção. Como comentado, algumas 

dessas áreas rurais possuem uma densidade populacional menor e em alguns casos não é 

vantajoso para as prestadoras de serviço instalarem os seus equipamentos de 

telecomunicações nessas regiões, por não terem o lucro correspondente ao investimento da 

instalação do sistema. Além disso, o Brasil é um país que apresenta desigualdades econômicas 

regionais [6]. Algumas dessas regiões rurais contam com uma população de poder aquisitivo 

baixo, ou seja, várias pessoas nem sequer conseguiriam adquirir um dispositivo móvel. 

Assim, devido ao pequeno número de usuários que, efetivamente, utilizariam o serviço, as 

operadoras não instalam o sistema de telefonia móvel em algumas dessas áreas mais remotas 
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por não terem o lucro correspondente ao investimento. E, justamente nessas áreas rurais ou 

em áreas mais remotas que um sistema de comunicação eficiente se faz necessário. 

Justamente em áreas onde prevalece a distância entre os estabelecimentos é que os 

dispositivos móveis se mostram de grande utilidade, seja para o aviso de uma emergência, 

para o monitoramento de uma fazenda ou para a interação da população, esse estudo se 

mostra de grande utilidade para a acessibilidade produzindo um ganho ao estilo de vida das 

pessoas.  

Feitas as devidas considerações e compreensão do funcionamento do sistema de 

telefonia celular e da importância da acessibilidade, esse estudo agora propõe uma 

metodologia para investigar uma possível solução prática para melhorar a intensidade de sinal 

em uma zona de sombra. 

Como esse projeto procura, também, atender as populações em áreas remotas 

onde a infraestrutura elétrica pode ser baixa, então foi desenvolvido um sistema passivo, ou 

seja, que não depende de alimentação elétrica para seu funcionamento. Além disso, para 

também atender as populações humildes, foi desenvolvido um sistema priorizando o baixo 

custo com os equipamentos e baixo custo de manutenção. 

 

1.4 Organização 

Esse trabalho está organizado da seguinte forma: ele segue uma descrição sucinta 

de alguns dos aspectos do funcionamento do sistema de telefonia celular. Iremos analisar o 

funcionamento do sistema e estudar o embasamento teórico necessário para estudar propostas 

de aperfeiçoamento do sistema quanto à área de cobertura. Segue a descrição do que é em si o 

sistema de telefonia celular e como ele funciona. Em seguida, segue o estudo do sistema de 

um ponto de vista histórico: é feita a descrição de como esse sistema começou e se 

desenvolveu no Brasil. Logo após, é igualmente feita uma descrição mais técnica do sistema e 

sua evolução tecnológica ao longo do tempo. Como os diferentes padrões de telefonia móvel 

estão relacionados e suas características. É descrito o aperfeiçoamento tecnológico de uma 

geração para a outra. 

Após o capítulo do panorama da tecnologia celular, segue a argumentação sobre a 

acessibilidade urbana – rural do ponto de vista tecnológico. Pesquisamos sobre a política atual 

de acesso e vimos que segundo a Lei Geral de Telecomunicações [23], o Poder Executivo 

aprova o plano geral de metas para a progressiva universalização dos serviços prestados em 

regime público. Esse plano deve referir-se à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou 
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individual, ao atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público ou social e, 

ainda, as áreas rurais, as regiões remotas e as áreas de urbanização precária. 

Após avaliarmos a regulamentação vigente no que diz respeito ao acesso à 

tecnologia nas regiões rurais, remotas ou de urbanização precária, começamos a discorrer 

sobre as soluções existentes ao acesso do serviço de telefonia para as áreas remotas. 

Pesquisamos possíveis instrumentos existentes no mercado, bem como o seu funcionamento e 

objetivos. Fizemos uma descrição sucinta sobre o funcionamento dos repetidores e dos 

sistemas de telefonia por satélite. 

Feitas essas considerações, segue a descrição técnica do projeto. Descrevemos o 

método utilizado para analisar o desenvolvimento e funcionamento do projeto. O objetivo 

dessa parte é expor o embasamento teórico e experimental do projeto a partir das  medições 

realizadas no laboratório de Microondas . As medições foram realizadas com a orientação do 

professor Tarcísio, professor do departamento de Engenharia de Telecomunicações da 

Universidade Federal Fluminense [15]. A proposta do projeto foi estudada em 3 partes: inicia 

com a inspeção e caracterização da antena yagi, utilizada para receber o sinal da estação 

radiobase. Em seguida, as medições de perda do cabo utilizado para direcionar o sinal para o 

ambiente em que o sinal telefônico está chegando com intensidade muito baixa. Na terceira 

parte, a caracterização e cálculo de impedância da antena dipolo elétrico em linha coaxial que 

será utilizada para retransmitir o sinal e iluminar um ambiente. Essa antena é omnidirecional 

[1], característica fundamental para o projeto, tendo em vista que os dispositivos móveis 

podem estar situados em qualquer posição do ambiente. O trabalho também visa enfatizar a 

relevância das antenas para a prestação dos serviços de telecomunicações, de modo a atender 

as demandas da população que cada vez mais  utiliza o celular para comunicação, trabalho, 

lazer e informação. 

Por fim, esse relatório descreve a campanha de instalação e experimentação do 

projeto em si, bem como os resultados dos testes e dificuldades encontradas. Os resultados 

experimentais estão descritos no último capítulo do trabalho. Realizamos medições tanto com 

o aparelho celular como com o analisador de espectro. Em seguida, concluímos o relatório 

com as considerações finais e avaliação dos dados e resultados alcançados pelo projeto. 

Sugerimos, também, que sejam realizadas algumas alterações a serem testadas e avaliadas em 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 

Telefonia Celular 
 

 

2.1 O que é? 

Um sistema de telefonia celular permite o estabelecimento de uma conexão à 

Rede Telefônica Pública Comutada (PSTN) sem fio para usuários localizados dentro do 

alcance rádio do sistema [8]. Esse sistema permite a conexão de um grande número de 

usuários em uma área geográfica, contudo, o espectro de frequência é limitado. Além disso, 

esse sistema oferece uma conexão dedicada de alta qualidade que pode ser até mesmo 

comparada com os serviços de telefonia fixos [7]. Essa qualidade é alcançada limitando a 

cobertura do transmissor base a uma pequena área geográfica, chamada de célula. Sendo 

assim, as células são subdivisões da área de cobertura. Dessa forma, o gasto de potência 

transmitida na célula é bem menor, assim como a redução do tamanho do equipamento. 

A estação fixa localizada no centro da célula é denominada estação-base [7]. Essa 

estação é um sistema de transmissores e receptores montados em uma torre usada para 

comunicações com os dispositivos móveis localizados no interior da célula dessa estação fixa. 

Essa estação-base, portanto, possui uma área de cobertura bem definida. Por outro lado, o 

meio escolhido para a transmissão de dados entre o transmissor e o receptor é variável e 

depende da célula em questão. Esse meio é chamado de canal. O canal de um usuário é a faixa 

de frequências disponíveis para o mesmo. Devido à utilização de células para atender uma 

região de cobertura da operadora, os mesmos canais podem ser reutilizados por outra estação-

base, localizada a uma certa distância da estação-base que utiliza o mesmo canal que ela. Para 

permitir que uma chamada prossiga, sem interrupção, quando o usuário se desloca de uma 

célula para outra, é utilizado a técnica de comutação chamada de handoff [7]. 

A estrutura de um sistema celular básico é formada por estações móveis, estações-

base e uma Central de Comutação e Controle (MSC), que realiza a conexão das estações 

móveis à PSTN. Os móveis se comunicam por meio de rádio com apenas a estação-base da 

célula em que o móvel está, contudo, podendo ser transferido a diversas estações-base durante 
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uma chamada. A estação móvel possui um transceptor, uma antena, e circuitos para o 

controle. As estações-base possuem vários transmissores e receptores, que trabalham ao 

mesmo tempo para a realização das comunicações duplex com as estações móveis. As 

estações-base estão localizadas em torres que possibilitam a instalação de várias antenas de 

transmissão e recepção. Assim, a estação-base conecta os dispositivos móveis da célula a 

MSC por linhas telefônicas ou enlaces de micro-ondas. A MSC controla as atividades das 

estações-base e conecta todo o sistema celular a PSTN. Usualmente, uma MSC controla 100 

mil assinantes e é capaz de operar com 5 mil chamadas simultâneas. A MSC também realiza a 

manutenção do sistema e as funções de cobrança. Uma empresa de grande porte é capaz de 

usar várias MSCs para a cobertura de grandes cidades [7]. 

Existe um padrão de comunicação entre a estação-base e as estações móveis, 

denominada de Common Air Interface (CAI), que determina 4 diferentes canais. Dentre eles, 

os canais usados para a transmissão de voz são chamados de Canais de Voz Diretos (FVC).  A 

transmissão de voz é realizada da estação-base para as estações móveis. Os canais 

responsáveis por transmitir voz das estações móveis para a estação-base são os Canais de 

Controle Direto (FCC) e os Canais de Controle Reversos (RCC). Também chamados de 

canais de configuração, os canais de controle são usados apenas na configuração de uma 

chamada e na movimentação da chamada para um canal de voz livre. Os canais de controle 

são monitorados pelas estações móveis quando estas não estão realizando uma chamada no 

momento. Esses mesmos canais são responsáveis por transmitir e receber mensagens de dados 

que transportam solicitações de início de chamada e de serviço. Além disso, os canais de 

controle diretos são usados como guias de transmissão contínua em broadcast no qual todas 

as solicitações de tráfego são encaminhadas para todas as estações móveis do sistema. 

 

2.2 Quando surgiu no Brasil? 

O celular chegou ao Brasil no ano de 1990, quando a Telerj instalou no Rio de 

Janeiro 30 estações-base. Esse foi um marco considerável para a telefonia brasileira, pois pela 

primeira vez estava sendo instalado um sistema de telefonia móvel no Brasil e esse sistema 

pioneiro tinha a capacidade para 10 mil terminais. Com o nome de Sistema Móvel Celular 

(SMC) [9], esse sistema utilizava a banda A com base na tecnologia AMPS - Advanced 

Mobile Phone System, um padrão norte-americano de telefonia móvel [10]. Assim, teve início 

a primeira geração, o 1G. Como Brasília já tinha instalado conexões de uma tecnologia 

anterior ao celular, em 1980, as instalações para a banda A começaram pouco depois de 1990. 
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Embora São Paulo fosse considerado um dos mais importantes centros financeiros do país, 

ainda assim foi a última a programar a tecnologia AMPS. Por volta do ano de 1993, 

programam a tecnologia através da operadora Telesp Celular. Essa operadora cobria uma área 

de 640 municípios [11]. 

Nesse período, a desvantagem era que a manutenção e operação do sistema eram 

de elevado custo, o que acarretava em que os usuários pagassem uma caução de US$ 22 mil 

para a ativação dos serviços. Esse valor não incluía os custos de utilização do serviço como, 

por exemplo, as tarifas cobradas por ligações. Com o tempo, a falta de disponibilidade para 

acessos resultou na implantação da banda B, uma geração acima. Isso ocorreu nos anos 

seguintes. A banda B foi implementada no país, em 1997, e tinha concessão privada. Essa 

concessão já existia antes da dissolução do monopólio da Telebrás em 1998 [12]. A 

tecnologia usada pela banda B era uma tecnologia digital com os padrões CDMA e TDMA. 

Ainda no mesmo ano, um marco regulatório foi criado para estipular a privatização do sistema 

brasileiro de telecomunicações. As licenças de exploração da banda B pelos sistemas móveis 

foram leiloadas e as empresas vencedoras do leilão entraram em operação no mesmo ano de 

1998. Assim, o governo consuma a privatização do antigo Sistema Telebrás e o mercado 

brasileiro de telecomunicações começou a vivenciar um período de ouro. O mercado iniciou 

um período de forte expansão, tanto para as principais empresas de telefonia fixa e móvel, 

como também, para novos entrantes. 

O governo teve um lucro por volta de R$ 30,5 bilhões com a privatização [11]. Os 

vencedores do leilão, em sua maioria, eram empresas estrangeiras como a Telecom Itália, 

Global Telecom, BellSouth e a Bell Canada Int. A Anatel foi criada no período próximo em 

que as autoridades discutiam sobre a entrada de empresas privadas no mercado de 

telecomunicações e o leilão dos provedores do sistema móvel, que eram parte do grupo da 

Telebrás. A Anatel foi criada com o objetivo de regular essa mudança radical que o mercado 

estava passando e garantir a competição entre os provedores de serviço [13]. Sendo assim, o 

consumidor ganhou com tarifas mais baixas e mais opções de serviço. Contudo, o sistema 

móvel ainda não possuía custos acessíveis para a população em geral e, assim, o celular só se 

tornaria popular anos mais tarde. 

Anos depois, em 2001, a Anatel consolida uma nova resolução para a exploração 

do sistema de telefonia móvel através do primeiro regulamento do Serviço Móvel Pessoal 

(SMP) [14]. As autorizações para a utilização das radiofrequências desse serviço de 

telecomunicações são expedidas mediante procedimento licitatório. Essa medida tinha o 

objetivo de simplificar as áreas de atuação desse mercado de telefonia móvel. Neste mesmo 
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ano, iniciou-se a exploração de duas novas bandas: as bandas D e E. Em 2001, ocorreu o 

leilão das licenças para a exploração dessas bandas pelo SMP, entretanto, as empresas que 

antes operavam nas bandas A e B, segundo as regras do SMC, foram incentivadas a migrarem 

para o regulamento do SMP. Essa migração terminou totalmente no final do ano de 2003 [11]. 

Na época, o SMC e o SMP possuíam diferentes áreas designadas. Em contrapartida, os 

provedores recentemente privatizados continuaram a operar em um tipo do monopólio durante 

esse período até 2002. No ano seguinte, o mercado foi aberto para concorrência pelas áreas de 

cobertura. 

 

2.3 Como se desenvolveu? 

Desde os antigos padrões CDMA e TDMA, a comunicação celular é marcada por 

uma grande quantidade de siglas, passando pelo 2G, 3G e agora o 4G, agora iremos descrever 

como a tecnologia se desenvolveu.  

Para muita gente, as telecomunicações não são nada mais do que um verdadeiro 

emaranhado de letras, mas essas são as diferentes tecnologias usadas desde os anos 80 até 

hoje na telefonia móvel. É importante lembrar que a telefonia celular é um sistema de 

transmissão de radiofrequência que utiliza antenas com receptores ligados a uma Central 

Telefônica. O dispositivo móvel se comunica com essas estações ao fazer ou receber uma 

chamada. Agora, é importante entender as diferentes tecnologias que permitem essa 

comunicação e como essas tecnologias se desenvolveram.   

A primeira geração da telefonia móvel, também chamada de rede 1G, atualmente 

se encontra extinta [7]. Ela utilizava um sistema analógico de comunicação designado pela 

sigla AMPS que significa sistema avançado de telefonia móvel. Esse sistema foi 

comercialmente utilizado, pela primeira vez, em 1983. Ele operava na frequência de 850 MHz 

e foi desenvolvido, a princípio, apenas para serviço de transmissão de voz. 

Em sua geração seguinte, foi desenvolvido o padrão TDMA, que significa acesso 

múltiplo por divisão de tempo [7]. Ele utilizava uma tecnologia digital, que opera em duas 

faixas de frequência: 800 MHz e 1900 MHz. Utilizando banda estreita, o sinal de voz será 

convertido para digital e comprimido, assim ocupando menos espaço e permitia o número de 

usuários três vezes maior do que o antigo AMPS. Esse sistema foi muito utilizado a partir da 

década de 90. Ainda na segunda geração, outro sistema de comunicação que foi utilizado é o 

GSM, que significa sistema global de comunicações móveis. Esse sistema funciona de 

maneira bastante similar ao TDMA, inclusive em frequências próximas: 900 MHz e 1800 
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MHz. A diferença está no uso da criptografia para tornar as ligações mais seguras, além de 

maior banda alocada ao canal, o que melhorou a qualidade do canal. Mais do que isso, a 

tecnologia GSM começou a utilizar os cartões SIM, os famosos chips que guardam as 

informações do telefone. A última tecnologia da geração 2G foi o CDMA, que significa 

acesso múltiplo por divisão de código. Diferente do TDMA e do GSM, o CDMA funciona em 

banda larga. Após transformar o sinal de voz em digital, o CDMA divide a informação em 

vários pacotes e os distribui por toda a banda disponível. Como cada chamada recebe um 

código único, muitas chamadas podem trafegar por toda a banda utilizada ao mesmo tempo. A 

única semelhança com o TDMA são as faixas de frequências de 800 MHz e 1900 MHz. 

 Em seguida, a evolução da tecnologia de telefonia móvel passou por uma fase 

intermediária nessa evolução com 2,5 G. Antes, a telefonia celular permitia apenas 

comunicação por voz, mas com a evolução dos padrões da telefonia móvel, também foi 

possível a troca de mensagens de texto e acesso à internet. Essas possibilidades vieram a 

partir dos padrões 2G, porém começaram a atrair usuários de maneira ampla com a chegada 

das tecnologias 2,5G. A primeira tecnologia desse estado de transição foi a GPRS, que 

significa Serviços Gerais de Pacote por Rádio. Ela aumentou as taxas de transferência de 

dados nas redes GSM existentes, e finalmente, permitiu o transporte de dados por pacotes 

oferecendo o serviço de dados a uma taxa de transferência que, na teoria, poderia ultrapassar 

170 kbps, entretanto, normalmente não chega aos 80 kbps. O objetivo do GPRS é a 

transferência de dados e a conexão com a internet graças a sua compatibilidade com o 

protocolo IP [7].  A partir do GSM também surgiu o padrão EDGE, que significa 

transferência de dados melhorada para a evolução do GSM. As suas características são muito 

similares as do GPRS, inclusive na utilização de múltiplos slots nas conexões, mas a 

velocidade máxima teórica da tecnologia é maior. O sistema chega a uma taxa de 

transferência de 473 kbps. Algumas pessoas consideram a tecnologia como parte da categoria 

3G, mas oficialmente, o patrão não é reconhecido como 3G, mas sim, 2,75G [7].  

Na terceira geração de tecnologia de telefonia móvel, o acesso à internet a partir 

do dispositivo móvel se torna mais popular por causa de sua velocidade O primeiro padrão foi 

o W-CDMA, que significa Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga. Ele é um 

padrão de tecnologia para uso de radiofrequência baseado nos mesmos métodos de 

comunicação CDMA, porém a velocidade de conexão é bem maior chegando a 2 Mbps. Ele é 

mais uma evolução do GSM e assim, foi o primeiro adotado pelas operadoras por oferecer um 

menor custo. Logo após, veio uma tecnologia de acesso chamada de HSPA, que significa 

acesso a pacotes de alta velocidade. Ele alcança, teoricamente, taxas de 7,2 Mbps e é uma 
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evolução dos padrões GPRS e EDGE. Outra vantagem foi a possibilidade de suportar uma 

quantidade muito maior de usuários. A evolução do HSPA foi chamada de HSPA+, que 

trabalha, teoricamente, com taxas de até 168 Mbps. Além de taxas maiores de transferência de 

dados, ele também oferece menor tempo para o estabelecimento de chamadas  e capacidade 

para o uso de VoIP. Esse padrão apresenta um melhor suporte a aplicações que exigem 

grandes quantidades de informações e aproveita toda a estrutura já existente do padrão HSPA.  

A próxima geração das tecnologias de telefonia móvel foi a 4G. A tecnologia de 

comunicação adotada foi a LTE, que significa Evolução de Longo Prazo. O diferencial do 

LTE é a velocidade, podendo chegar à taxa de 300 Mbps. Outro fator importante é a 

frequência do canal. Quanto maior a frequência disponível maior é a taxa de transferência de 

dados. O LTE pode funcionar com várias faixas de frequência. A evolução do LTE foi 

chamada de LTE Advanced. No Brasil, o sistema opera na faixa de 2,5 GHz.  
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Capítulo 3 
 

Acessibilidade: Urbana x Rural 
 

 

3.1 Política de acesso atual 

A Agência Nacional de Telecomunicações [13] (Anatel) foi criada no dia 16 de 

julho de 1997, pela Lei Geral de Telecomunicações [23], e é a agência reguladora de serviços 

de telecomunicações do Brasil. Nessa regulamentação, estão definidas as competências e 

atribuições do Órgão. O Poder Executivo aprova o plano geral de metas para a progressiva 

universalização dos serviços prestados em regime público. Inclui os serviços prestados 

mediante a concessão, com atribuição a sua prestadora, de obrigações de universalização e de 

continuidade. A própria União se compromete a assegurar a continuidade, a universalização e 

a existência do serviço de telecomunicação, de interesse coletivo na modalidade de regime 

público. A Agência deve opinar sobre o plano geral de metas para a universalização de 

serviços que são oferecidos em regime público e nas demais políticas governamentais de 

telecomunicações, antes que o planejamento seja encaminhado ao Ministério das 

Comunicações [25]. Essa mesma regulamentação também define o fundo de universalização 

dos serviços de telecomunicações e parte dos recursos arrecadados pelas taxas de fiscalização 

de instalação e de funcionamento serão destinados a esse fundo. Apenas os serviços de 

interesse coletivo na modalidade de regime privado poderão ser deixados à exploração das 

modalidades de serviços que não estejam sujeitos a deveres de universalização. Mesmo até 

que esses serviços sejam essenciais.  

Aos serviços em regime público, a Agência regulará as obrigações de 

universalização e de continuidade atribuídas às prestadoras de serviço. As Obrigações de 

Universalização e de Continuidade são regulamentadas no Título II, Capítulo I da LGT. O 

objetivo dessas obrigações de universalização é possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou 

instituição de interesse público a serviço de telecomunicação, independente de sua localização 

e condição socioeconômica. Essas obrigações também  visam permitir a utilização das 

telecomunicações em serviços essenciais de interesse público.  
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Agora, o objetivo das obrigações de continuidade é possibilitar aos usuários dos 

serviços a fruição de forma ininterrupta do serviço sem que haja paralisações injustificadas. 

Os serviços devem estar à disposição dos usuários e em condições adequadas de uso. O 

planejamento elaborado pela Agencia deverá detalhar as fontes de financiamento das 

obrigações de universalização, que serão neutras em relação à competição entre as prestadoras 

no mercado nacional. Periodicamente, a Agência elabora um plano específico com metas 

relacionadas às obrigações de universalização. Esse plano deve ser aprovado pelo Poder 

Executivo e deve referir-se à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou individual, ao 

atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público ou social e, ainda, das 

áreas rurais, as regiões remotas e as áreas de urbanização precária.  

É importante enfatizar que os recursos do fundo de universalização não poderão 

ser destinados a cobrir custos com universalização dos serviços que a própria prestadora deve 

cobrir. Os termos ficam definidos no contrato de concessão.  Além disso, os recursos 

complementares destinados a cobrir a parte do custo, atribuível somente ao cumprimento das 

obrigações de universalização de prestadora de serviço de telecomunicações, poderão ser 

originados das fontes definidas pelo artigo 81 da LGT. Em outro aspecto, se referindo agora 

sobre a outorga à prestação de serviço, a outorga à empresa que, na mesma região, já preste a 

mesma modalidade de serviço, a outorga será condicionada à assunção do compromisso. Essa 

regra tem o objetivo de escolher quem possa executar, expandir e universalizar o serviço no 

regime público com tarifas razoáveis, segurança e eficiência. A LGT também define no artigo 

96 que a concessionária deverá apresentar relatórios periódicos sobre o atendimento das metas 

de universalização constantes do contrato de concessão. Também define que a Agência 

poderá intervir na concessionária se não forem atendidos as metas de universalização. Por 

fim, tendo como objetivo a universalização dos serviços de telecomunicações, os editais 

devem conter itens de compromisso de expansão do atendimento à população. 

 

3.2 Soluções de acesso do serviço de telefonia para áreas remotas 

Uma das alternativas, vendida no mercado, para aumentar a acessibilidade dos 

dispositivos móveis são as antenas rurais ou externas [27]. Elas são úteis nas regiões distantes 

dos centros urbanos, que não possuem sinal de celular. Com a instalação desse tipo de antena, 

comercialmente chamada de antena rural, é possível que o dispositivo receba sinais a maiores 

distâncias, desde que o dispositivo possua a conectividade requerida. Resumindo, essas 

antenas permitem aumentar o alcance do sinal telefônico e, portanto, são ideais para as 
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regiões rurais, onde a cobertura da operadora não alcança ou está em áreas de sombra. Essas 

antenas possuem a característica de serem diretivas e aumentam o ganho do sinal entre 3 a 9 

vezes em relação ao sinal recebido pela antena do próprio dispositivo. Devido à diretividade 

dessas antenas, elas devem ser apontadas na direção da estação radiobase que transmite o 

sinal da operadora contratada pelo usuário do dispositivo. 

No caso das regiões rurais ou remotas, essas estações costumam estar situadas no 

centro urbano mais próximo, devido a fatores como o número de assinantes e a infraestrutura 

adequada à instalação e manutenção, bem como a alimentação elétrica. O sinal recebido por 

essa antena é levado até o dispositivo através de um cabo coaxial que deve ser conectado à 

antena com um adaptador. Assim, além da antena rural, será necessário uma antena externa 

para celular, adquirir o cabo de descida, um pigtail, que será ligado no cabo, por fim, um 

aparelho celular que possua entrada para receber o pigtail. Também é importante saber a 

frequência de operação do dispositivo, pois a antena rural possui uma banda de operação 

específica. Esse fator determina a antena rural adequada à frequência da operadora. Como em 

nosso projeto trabalhamos com a frequência da tecnologia 3G, segue a tabela 3.1 das 

frequências GSM das principais operadoras [27]. 

 

Operadora Frequência GSM/GPRS/EDGE 

Amazônia Celular 900/1800MHz 

Brasil Telecom(Oi) 1800MHz 

Claro 1800MHz 

Oi 1800MHz 

Telemig(Vivo) 900/1800MHz 

Tim 1800MHz 

Vivo 850MHz 

Tabela 3.1: Tabela das frequências GSM. 

 

Os modelos de celulares do mercado, que aceitam a entrada da antena externa, são 

principalmente: LG A108b, KP105 e KP109 [27]. Esses modelos foram destacados por serem 

modelos básicos e de baixo custo. Outra possibilidade é utilizar os celulares, comercialmente 

chamados de celulares rurais. Eles são dispositivos próprios para a conexão com a antena 

celular externa. Embora esses aparelhos possuam a entrada para o cartão SIM, eles são 

parecidos com os telefones fixos e possuem funções de dispositivos móveis como o envio e 
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recebimento de SMS. O mercado também oferece a possibilidade de adquirir o kit do celular 

rural, que vem até mesmo com outros equipamentos necessários citados, como o cabo de 

descida e a antena externa. Dentre as empresas que comercializam esses dispositivos, se 

encontram a Aquário e a Intelbrás. Em nosso projeto, escolhemos o fabricante Aquário. 

Mesmo para os aparelhos que não possuam a conexão da antena externa, existem 

adaptadores disponíveis no mercado para realizar essa junção. Dentre as possiblidades 

existentes no mercado, destacamos o adaptador por indução. Eles se destacam por realizar a 

conexão apenas com a proximidade com o aparelho. Eles são compostos por uma estrutura 

que é acoplada ao celular.  

Mesmo com o uso das antenas rurais, em alguns casos, a qualidade do sinal dos 

aparelhos pode variar. A distância do local à estação radiobase e a distância da antena externa 

com o próprio dispositivo costuma ser o que mais influencia na qualidade do sinal. Sendo 

assim, esse trabalho avalia as possibilidades existentes no mercado e propõe uma solução de 

baixo custo de um sistema passivo para retransmitir o sinal de celular para área de sombra. 

Através do estudo das propostas existentes no mercado, bem como a análise de 

funcionamento e embasamento teórico, foi possível desenvolver um projeto que capta e 

retransmite o sinal para uma região em que o sinal não chegaria ou chegaria com uma 

intensidade muito baixa, se não fosse utilizado o dispositivo. Assim, a despeito de toda a 

dificuldade mencionada no acesso à tecnologia e à comunicação, esse projeto e os elementos 

de mercado mencionados se tornam uma opção para quem não deseja ficar incomunicável em 

algum local afastado da cidade. 

A Anatel expôs os resultados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 

2018 [24], estudo feito pela própria agência e executado pelo Ibope. A pesquisa revela um 

resultado positivo: os serviços de telecomunicações estão melhorando. Segundo a Anatel, foi 

observada uma melhoria ou estagnação em todos os indicadores avaliados. Foram 

entrevistados mais de 100 mil consumidores em todo o Brasil. A telefonia móvel pós-paga 

obteve maior nota (7,32) de qualidade percebida na pesquisa. O número de assinaturas de 

linhas móveis está em crescimento. Em abril de 2019, foram registradas 102,85 milhões de 

aparelhos em operação em linhas pós-pagas. Esse plano apresenta um aumento de 11,37 

milhões de novas linhas ao longo de 12 meses. O presidente da Anatel, Leonardo Euler de 

Morais, reconhece que a pesquisa produz elementos para o desenvolvimento do marco 

regulatório da internet, mas reconhece que há muito que melhorar principalmente no que diz 

respeito ao atendimento e resolução das demandas. 
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Outra possibilidade, que tem tido espaço no mercado para aumentar a 

acessibilidade dos dispositivos móveis, é a telefonia por satélite [28]. Um telefone por satélite 

é um tipo de serviço de telefonia móvel em que o celular está conectado diretamente aos 

satélites em órbita em vez de estar conectada à estação radio base como nos sistemas usuais. 

A maioria desses dispositivos de telefonia por satélite oferece os mesmos serviços de internet 

móvel, voz e SMS, oferecidos pelos celulares usuais. Um exemplo da grande utilidade desses 

dispositivos é a possibilidade de relatar uma emergência ou aviso estabelecendo uma 

comunicação mesmo em áreas afetadas por desastres naturais, onde possivelmente as 

estruturas de telecomunicações estariam comprometidas.  

Algumas das empresas que trabalham com esse tipo de dispositivo são a 

Globalstar, a SPOT LLC e a Globalsat Brasil. Destacamos o modelo GSP – 1700 da 

Globalstar [29] por ser o menor e mais leve aparelho Globalstar. Ele oferece uma 

comunicação via satélite com qualidade através do padrão CDMA e oferece serviços de voz e 

dados. A taxa de transferência de dados atinge 9.6 kbps. Essa comunicação permite uma 

melhor gerência remota de escritórios, estabelecimentos ou fazendas de forma fácil e 

produtiva. Ao invés de perder tempo com deslocamentos, a empresa Globalstar também 

oferece um serviço de Kit de Dados Globalstar para facilitar tarefas como efetuar 

atualizações, enviar informações via correio eletrônico ou internet diretamente para o 

escritório. Esses dispositivos de telefonia por satélite contam com bateria de longa duração e 

serviço de GPS. Com isso, a telefonia por satélite oferece uma cobertura além da rede de 

celulares conectados à estação radiobase, oferecendo produtividade e segurança durante 

trabalhos, viagens ou em visita a áreas remotas. Algumas dessas empresas também oferecem 

um serviço de Roaming global: é possível realizar chamadas em vários países ao redor do 

mundo. 

Além disso, uma outra alternativa vendida no mercado para aumentar a 

acessibilidade dos dispositivos móveis são os repetidores de sinal celular [30]. A própria 

empresa Aquário, mencionada anteriormente, trabalha com esse tipo de equipamento. A 

função do repetidor é distribuir o sinal de celular em uma região interna desde que haja o 

mínimo de sinal necessário do lado externo. Esse equipamento contribui para reduzir o 

problema das áreas de sombra. Devido a efeitos de propagação da onda eletromagnética, 

existem regiões em que, mesmo dentro da área de cobertura, o nível de potência de recepção 

do sinal não é suficiente para viabilizar a comunicação. Essas regiões são chamadas de zona 

de sombra. O sinal dentro dessas áreas é baixo devido à existência de obstáculos que afetam a 

comunicação entre o dispositivo e a antena transmissora. Esses obstáculos podem ser 
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construções, montanhas, edifícios, dentre outros. Os repetidores podem ser usados como um 

artifício para transpor esses obstáculos e levar o sinal a uma região onde não seria possível 

sem o mesmo. O funcionamento do repetidor se dá, basicamente através do uso de uma antena 

externa instalada e bem posicionada do lado de fora do imóvel para captar o sinal de celular. 

Essa antena está conectada ao repetidor através de um cabo de baixas perdas. Assim, o sinal 

recebido por essa antena é transmitido pelo cabo até o repetidor. Assim, o repetidor distribui o 

sinal dentro do ambiente para diversos aparelhos. Existem diferentes modelos de repetidor no 

mercado, que variam em frequência e ganho. É necessário que o usuário entre em contato com 

a sua operadora para saber quais as frequências de operação das estações radiobase mais 

próximas. Essa informação é importante para escolher um repetidor compatível. 

Destacamos os repetidores da empresa Aquário pelo seu custo – benefício [30]. O 

mini repetidor Aquário com 60 dB de ganho abrange uma área de 1000 m² ao redor do 

repetidor em uma região livre de obstáculos. Por outro lado, o modelo com 70 dB de ganho 

consegue irradiar o sinal em uma área de 2000m². Esse equipamento pode ser instalado tanto 

em ambientes comerciais, rurais e residenciais. Ele pode ser usado para mitigar tanto o efeito 

das zonas de sombra produzidas pelas construções dos grandes centro urbanos quanto o efeito 

produzido pelas características do relevo e distância das zonas rurais e remotas. Esse 

equipamento contribui tanto para um lojista que dependa de uma máquina de cartão de crédito 

que utilize a rede para realizar as transações comerciais com os seus clientes, quanto aos 

moradores do campo em que o sinal é instável. Tendo em vista que o indivíduo que deseja se 

conectar à rede e realizar chamadas de seu aparelho precisa estar em um local que tenha sinal 

da sua operadora, os repetidores se mostram de grande utilidade para a acessibilidade 

produzindo um ganho prático à população. 
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Capítulo 4 
 

Solução de baixo custo 
 

 

4.1 Metodologia 

A seguir, segue a descrição da metodologia utilizada para analisar o 

desenvolvimento e funcionamento do projeto. Feitas as devidas considerações e compreensão 

do funcionamento do sistema de telefonia celular e da importância da acessibilidade, esse  

estudo agora propõe uma metodologia para investigar uma possível solução prática para 

melhorar a intensidade de sinal em uma zona de sombra. Essa parte visa expor o 

embasamento teórico e experimental do projeto a partir das medidas realizadas no laboratório 

de  Microondas em conjunto com o professor orientador. A proposta do projeto foi avaliada 

em 3 partes: a inspeção e caracterização da antena Yagi [1], utilizada para receber o sinal da 

estação radiobase; as medições de perda do cabo utilizado para direcionar o sinal para o 

ambiente em que o sinal telefônico está chegando com intensidade muito baixa; e a 

caracterização e cálculo de impedância da antena dipolo elétrico em linha coaxial que será 

utilizada para retransmitir o sinal e iluminar um ambiente.  

Em vista das propostas existentes no mercado, foram pesquisados os componentes 

com melhor custo x benefício para atingir o objetivo do trabalho. O trabalho também descreve 

os componentes e seus custos.  De posse do material, realizamos a montagem e instalação 

para realizar os testes. As medidas foram realizadas na Escola de Engenharia: Rua Passo da 

Pátria, 156 - Bloco D - São Domingos, Niterói – RJ [16]. A princípio, o projeto foi 

desenvolvido para trabalhar com a faixa de frequência de 1900 MHz a 2100 MHz. Essa faixa 

foi escolhida por compreender a faixa utilizada pela terceira geração da telefonia móvel [7].  

Através de um celular, foi medida a intensidade do sinal em diferentes 

localizações do bloco D. A partir dos dados medidos, foi verificado que a intensidade do sinal 

de 3G no quinto andar do bloco D é maior que a intensidade do sinal no segundo andar. 

Assim, para aumentar a intensidade do sinal no segundo andar foi instalado o sistema no 

segundo andar do bloco D. A antena Yagi foi instalada na cobertura do quinto andar. Através 
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do aplicativo de celular Aquário Analyzer [17], foi possível mapear a localização da ERB 

mais próxima. Assim, a antena Yagi foi posicionada na direção da ERB que estava 

transmitindo o sinal que faz a comunicação com o dispositivo móvel. Feito o devido 

apontamento, a antena Yagi possui o diferencial de ser uma antena diretiva de ganho elevado 

[1]. Essa característica da antena contribui para melhorar a intensidade de sinal. Ligado a essa 

antena, foi conectado um cabo de baixas perdas para transmitir o sinal para o segundo andar 

do bloco D. No segundo andar, esse cabo estava conectado a uma antena dipolo 

omnidirecional elétrico em linha coaxial [1]. Essa antena irradia o sinal no interior do segundo 

andar do bloco D. Essa antena possui um diagrama uniforme no plano horizontal, ideal para o 

nosso caso de sistemas móveis onde os usuários estão em pontos distintos. Essa antena 

também possui um bom casamento de impedância com a linha que alimenta ela, pois essa 

antena é feita na própria linha [1]. Assim, essa antena possui as características ideias para o 

problema proposto de telefonia móvel. O trabalho também visa enfatizar a relevância das 

antenas, para a prestação dos serviços de telecomunicações, para atender as demandas da 

população que cada vez mais usa o celular para comunicação, trabalho, lazer e informação. 

 

4.2 Cálculo da impedância em linha de transmissão 

A seguir, segue a descrição da metodologia utilizada para medir a impedância da 

linha de transmissão a partir, basicamente, do coeficiente de reflexão e taxa de onda 

estacionária (SWR). Para medir a impedância é necessário utilizar a Teoria de Parâmetros 

Distribuídos [18]. Linha de Transmissão: 

 
Figura 4.1: Linha de Transmissão 

Fonte: [18], 2019 

 

Pelo fato da solução fundamental para uma linha de transmissão ser uma onda 

TEM, podemos estudar suas propriedades como meio de comunicação pela Teoria de 

Parâmetros Distribuídos (olhando para a linha de transmissão como se fosse um circuito 
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elétrico, desconsiderando as perdas, e aplicar a teoria de circuitos elétricos e de campos 

eletromagnéticos, mesmo a linha de transmissão sendo um meio de comunicação). Essa teoria 

sugere as seguintes equações gerais para as ondas de tensão e corrente: 

         (4.1) 

        (4.2) 

        (4.3) 
O índice positivo acima de I ou V nas equações representa a parcela incidente em 

uma terminação, enquanto que o índice negativo acima de I ou V representa a parcela 

refletida de uma terminação. 

A impedância é a relação entre a tensão e a corrente total em qualquer ponto da 

linha, sendo que para a coordenada z = 0 é a própria impedância da terminação. 

    (4.4) 

         (4.5) 
 
Ou 
 

         (4.6) 
A partir de: 

           (4.7) 

          (4.8) 
Temos que: 

      (4.9) 
Onde Г(z) é o coeficiente de reflexão generalizado. Generalizando: 
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                  (4.10) 

                    (4.11) 

                   (4.12) 
Utilizando a identidade de Euler: 

              (4.13) 

                (4.14) 

                  (4.15) 
Esta é a equação geral da impedância de uma terminação para qualquer ponto de 

uma linha sem perdas. Pela equação geral da tensão total na linha: 

                  (4.16) 
Verifica-se o padrão de uma figura de interferência entre a onda de tensão 

incidente e a refletida, chamada de onda estacionária. Ao inserir um sinal na linha de 

transmissão ele se propaga e é refletido na terminação que está acoplada em seu fim. A 

terminação, assim como a linha de transmissão, possuem impedâncias características. O sinal 

refletido interfere no sinal incidente, dando origem à onda estacionária. 

 
Quando a terminação não está casada à linha, o detector de SWR mostra tensões 

que correspondem à intensidade da onda estacionária. Para calcular a intensidade da onda 

estacionária precisamos utilizar a relação: 

                   (4.17) 
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                  (4.18) 

              (4.19) 

                (4.20) 
 
E para encontrar o SWR: 

             (4.21) 

                    (4.22) 
O que corresponde ao mesmo valor normalizando o valor máximo de ZL, ou seja: 

                   (4.23) 

                 (4.24) 

                  (4.25) 

                   (4.26) 
A equação 4.26 é necessária para determinar a impedância de uma terminação 

desconhecida. Queremos analisar o caso em que não é conhecida a localização da terminação 

(a distância entre a terminação e o detector de SWR), mas podemos utilizar o fato de que a 

impedância de entrada da terminação se repete, periodicamente, a cada meio comprimento de 

onda guiada, para analisarmos a periodicidade da própria impedância de entrada ao longo do 

próprio detector de SWR, usando um curto-circuito no lugar da terminação original para 

reconhecer os pontos de periodicidade, para uma mesma frequência. Com o curto-circuito, os 

pontos de periodicidade são os mesmos da impedância do circuito com a terminação original, 

porém no caso do curto-circuito esses pontos poderão ser identificados experimentalmente 

pela tensão da onda estacionária nula. Utilizamos esse zero (de preferência o mais próximo da 
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terminação para reduzir o efeito das perdas) como referência. É importante frisar que esse 

procedimento precisará ser repetido para cada frequência de operação. 

 
Figura 4.2: Comparação entre as ondas estacionárias da terminação original e a com o curto-circuito. 

Fonte: [18], 2019 

 
Da figura, podemos escrever que: 

                     (4.27) 
onde n é o índice de cada ponto de máximo da onda estacionária. Considerando agora que é 

conhecido a distância da terminação e o ponto de máximo de sua onda estacionária “dmax” 

sua impedância seria determinada pela equação: 

                 (4.28) 

Como . Pela medição do SWR, pode ser determinado. ZL 
é a única variável desconhecida.  
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               (4.29) 

                  (4.30) 
Pela equação 4.30 podemos determinar a impedância de entrada de qualquer terminação, onde 

o dmax é a distância entre a coordenada da terminação e o máximo da onda estacionária. 

dmax também pode ser achado a partir da distância entre o ponto de mínimo do curto-circuito, 

chamado aqui de ponto referencial, e o primeiro máximo encontrado percorrendo na direção 

do gerador. 

 

                  (4.31) 
Com a relação: 

                (4.32) 
ZL normalizado também pode ser determinado pela relação: 

                 (4.33) 
onde Δ é a distância entre o referencial nulo e o primeiro máximo em seguida percorrendo na 

direção do gerador. 

 

4.3 Cálculo do SWR 

SWR é a relação entre a tensão total máxima e mínima de onda estacionária ao 

longo da linha [1]. No caso da linha de transmissão, o SWR pode ser medido com o detector 

de SWR - HP 805C, localizando a sonda em um ponto de máximo e mínimo de onda 

estacionária, mesmo desconhecendo a carga, e medindo o valor de tensão nesse ponto. O 

valor de tensão é medido a partir de um diodo detector que está dentro do equipamento. A 

resposta desse diodo não é linear com o campo aplicado. Essa característica é própria do 

diodo e não pode ser contornada. Com o aumento da intensidade do campo, a tensão elétrica 

no diodo detector não aumenta na mesma proporção.  
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Figura 4.3: Comparação das respostas do diodo. 

Fonte: [18], 2019 

 
Por isso, precisamos realizar uma correção matemática para corrigir os efeitos 

dessa não linearidade no valor de SWR real. Definimos como “m” o fator de correção. Se o 

diodo detector, por sua não linearidade, responde de um jeito na tensão baixa e de um jeito 

diferente na tensão alta então o valor do SWR, que é uma relação entre as tensões, resultante 

será um valor errado. 

Quando o fator m não é levado em consideração, então , sendo k 

uma constante. Mas quando levamos em consideração a correção, então Assim, 

o novo SWR corrigido fica: 

                         (4.34) 

                         (4.35) 

                  (4.36) 

                    (4.37) 
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Para calibrar o Detector de SWR é necessário usar um valor de resposta já 

previamente conhecido do diodo para uma dada terminação. Então, consideramos a 

terminação com o curto-circuito. Para uma linha de baixas perdas e com curto-circuito a 

distribuição de campo é descrita por uma função seno e cosseno [18]. 

                   (4.38) 
Então a tensão total corrigida fica: 

                 (4.39) 
Da relação: 

                           (4.40) 
Podemos calcular que: 

                  (4.41) 

                  (4.42) 

                     (4.43) 

                      (4.44) 

                   (4.45) 
E assim, podemos determinar o fator de correção. 

 

4.4 Equipamentos e dispositivos utilizados 

A seguir iremos organizar a lista de materiais mencionados. Eles foram utilizados 

ao longo do desenvolvimento do projeto. A figura 4.4 mostra o gerador de RF, modelo 86|4B 

Hewlett Packard, empregado. 
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Figura 4.4: Foto do gerador de RF. 

 
Utilizamos a antena omnidirecional dipolo elétrico construída em linha coaxial, mostrada na 
figura 4.5. 
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Figura 4.5: Antena dipolo elétrico. 

 

A antena da figura 4.5 possui um diagrama uniforme no plano horizontal, ideal 

para o nosso caso de sistemas móveis onde os usuários estão em pontos distintos. No plano 

vertical, o diagrama de radiação é diretivo. Ela também possui um bom casamento de 

impedância com a linha de alimentação, pois essa antena é feita na própria linha, assim, 

possui as características ideias para o problema proposto de telefonia móvel. Uma observação 

experimental é que idealmente importa que a antena esteja o mais distante dos obstáculos 

possível, pois os fatos experimentais que constatamos, revelaram essa dependência. 

Utilizamos também um osciloscópio, modelo 2225 – 50MHz Tektronix, mostrado 

na figura 4.6, para a medição das tensões máximas e mínimas ao longo da linha de 

transmissão. 
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Figura 4.6: Osciloscópio usado. 

 

Utilizamos, também, o Detector de SWR modelo HP 805C, mostrado na figura 4.7. 

 

Figura 4.7: Detector de SWR. 

 

Para as medidas necessárias para o cálculo da impedância do cabo, utilizamos o 

elemento para curto-circuitar o sistema, como mencionado na descrição do experimento. 
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Figura 4.8: Cabo de impedância a ser determinada. 

 

A antena usada para receber o sinal de celular sobre longas distâncias foi à antena 

externa Yagi CF – 2117 Aquário [19], cujas especificações estão dadas no capítulo 4.6. 

 

Figura 4.9: Antena celular Yagi CF-2117, Aquário. 

 

A antena da figura 4.9 foi desenvolvida para áreas com ausência ou baixa 

intensidade de sinal de celular, mas também pode ser utilizada para monitoramento de 

sistemas de segurança. Essa antena é utilizada para oferecer uma melhoria na intensidade de 
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sinal e aperfeiçoar as conexões de internet móvel, através de um ganho de 17 dB à intensidade 

de sinal. A antena trabalha na banda de 2100 MHz. Essa antena pode ser utilizada com 

Celular de Mesa, Repetidores de Sinal ou direto ao aparelho celular, através de um kit 

adaptador. A Antena melhora a qualidade de sinal para áreas afastadas ou urbanas que 

possuem baixo sinal de celular, melhorando na economia e na praticidade nas ligações, além 

de ser de instalação simples, pois já vem pré-montada. No projeto, utilizamos também o 

detector de sinal, mostrado na figura 4.10, e o medidor de SWR, mostrado na figura 4.11. 

 

Figura 4.10: Detector de Sinal, modelo 1641 – P2. 
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Figura 4.11: Medidor de SWR, modelo 415 E – Hewlett Packard. 

 

4.5 Caracterização da antena dipolo elétrico 

A seguir iremos descrever sucintamente o procedimento experimental para a 

medição da impedância de entrada da terminação, no caso a antena dipolo coaxial em linha 

coaxial, para cada uma das frequências de operação a seguir: 1910, 1920, 1940, 1960, 1980, 

2000, 2020, 2040, 2060, 2080 e 2100 MHz. Escolhemos essa faixa de operação, pois é a faixa 

que o sistema de telefonia móvel 3G opera. Após colocar o gerador de radiofrequência em 

cada uma dessas frequências, seguimos o mesmo procedimento a seguir. Primeiramente, 

colocamos o curto-circuito no detector de SWR. Utilizamos o osciloscópio para casar o 

sistema de detecção colocando o sinal do osciloscópio no valor máximo, pelo posicionamento 

na trilha do detector. Medimos o valor da distância “L” entre dois pontos de meia tensão a 

partir de um ponto de máximo de onda estacionária.  

 

Figura 4.12: distância entre os dois pontos de meia tensão. 

Fonte: [18], 2019 

 

Em seguida medimos o valor da metade do comprimento de onda guiado a partir 

da distância entre dois mínimos. Com os valores de L e λ podemos encontrar o valor de m 

utilizando a equação: 
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                  (4.45) 

Em seguida, antes de trocar o curto-circuito pela carga (antena), colocamos o 

medidor em um nulo de onda estacionária como referencial. A partir da distância desse 

referencial colocado, e o próximo máximo de onda estacionária da antena na direção do 

gerador, para encontrar o valor que será usado na equação da impedância. Nesse mesmo 

ponto, medimos as tensões máxima e mínima para calcular o SWR. Com o valor de m 

podemos corrigir o valor de SWR com a equação: 

                  (4.37) 

A seguir, segue a tabela 4.1 com as medições. 

 

f (MHz) 
/2 (mm) 

l (mm) nulo (mm) delta (mm) max (V) min (V) 

1910 79.5 51.7 172.5 39.2 0.4 0.24 

1920 78.2 50.5 172.3 49.7 0.4 0.23 

1940 77.4 50.2 168.5 51.5 0.38 0.11 

1960 76.5 49.7 165.0 44.0 0.41 0.07 

1980 75.8 48.5 162.6 40.1 0.34 0.06 

2000 75.5 47.0 158.7 37.4 0.22 0.06 

2020 75.3 47.3 156.4 33.7 0.15 0.05 

2040 75.1 45.0 152.4 48.9 0.13 0.036 

2060 73.0 43.5 148.9 42.6 0.094 0.010 

2080 72.8 42.9 148.5 37.4 0.086 0.0065 

2100 72.4 41.4 145.3 37.0 0.068 0.003 
Tabela 4.1: Dados experimentais da antena dipolo elétrico. 

 

De posse dos dados, usamos a equação 4.46 para o cálculo da impedância para 

cada frequência de operação. 

                (4.46) 

A partir dos valores de ZL, calculamos  pela equação: 
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                   (4.47) 
E calculamos o SWR a partir de: 

                   (4.48) 
Com o software Octave [20] fizemos esses cálculos e obtivemos o gráfico SWR x f da figura 
4.13. 

 

Figura 4.13: SWR versus frequência para a antena dipolo. 

 

Assim, concluímos que essa antena possui um bom casamento de impedância nas 

faixas de frequência de 1910 MHz a 1940 MHz e também na faixa de 2000 MHz a 2450 

MHz, abaixo de 3,2. Essa antena possui um bom casamento de impedância com a linha que a 

alimenta, pois essa antena é feita na própria linha. Essa antena possui um diagrama uniforme 

no plano horizontal, ideal para o nosso caso de sistemas móveis onde os usuários estão em 

pontos distintos. No plano vertical, o diagrama de radiação é diretivo. Assim, essa antena 

possui as características ideias para o problema proposto de telefonia móvel. 

 

4.6 Caracterização da antena Yagi CF - 2117 

A metodologia utilizada para caracterizar a impedância desta antena é semelhante 

ao método descrito para a caracterização da antena dipolo elétrico, bem como os 
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equipamentos utilizados. Escolhemos a mesma faixa de frequência de operação, pois é a faixa 

que o sistema de telefonia móvel 3G opera. Essa antena é utilizada para oferecer uma 

melhoria na intensidade de sinal 3G, banda de 2100 MHz e aperfeiçoar as conexões de 

internet móvel através de um ganho de 17 dB à intensidade de sinal. 

Para cada uma das frequências de operação seguimos o mesmo procedimento, 

descrito a seguir. Primeiramente, colocamos o curto-circuito no detector de SWR. Utilizamos 

o osciloscópio para casar o sistema de detecção colocando o sinal do osciloscópio no valor 

máximo mexendo na trilha do detector. Medir o valor da distância “L” entre 2 pontos de meia 

tensão a partir de um ponto de máximo de onda estacionária. Em seguida medimos o valor da 

metade do comprimento de onda guiado a partir da distância entre dois mínimos. Com os 

valores de L e  podemos encontrar o valor de m utilizando a equação: 

                  (4.45) 

Em seguida, antes de trocar o curto-circuito pela antena, colocamos o medidor em 

um nulo de onda estacionária como referencial. A partir da distância desse referencial 

colocado, e aquele próximo máximo de onda estacionária da antena, na direção do gerador, 

para encontrar o valor que será usado na equação, para encontrar a impedância. Nesse mesmo 

ponto, medimos as tensões máxima e mínima para calcular o SWR. Com o valor de m 

podemos corrigir o valor de SWR com a equação: 

                  (4.37) 

A seguir, segue a tabela 4.2 com os dados experimentais. 

f (MHz) 
/2 (mm) 

l (mm) nulo (mm) delta (mm) max (V) min (V) SWR 

1920 74.8 40.2 212.7 82.3 5.5 0.3 5.2 

1970 77.7 38.2 298.6 73.9 4.6 1.5 1.9 

2020 73.3 37.5 229.5 12.6 2.6 0.9 1.85 

2070 74.7 37.4 235.5 73.4 1.5 0.8 1.5 

2120 69.2 35.5 313.3 56.1 1.7 1.1 1.29 

2160 71.3 34.8 247.3 74.3 3.7 1.6 1.65 

Tabela 4.2: Dados experimentais da antena Yagi CF - 2117. 
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Os valores de SWR apresentados na tabela foram medidos pelo medidor de SWR. 

De posse dos dados, usamos a equação abaixo para o cálculo da impedância para cada 

frequência de operação. 

                (4.46) 
 

A partir dos valores de ZL, calculamos  pela equação: 

                   (4.47) 
E calculamos o SWR a partir de: 

                   (4.48) 
 
Com o Octave [20] fizemos esses cálculos e obtivemos o gráfico  SWR x f da figura 4.14. 

 

Figura 4.14: SWR versus frequência medido para a antena Yagi. 

 

A partir dos cálculos, achamos os valores para as impedâncias e coeficientes de reflexão 

mostrados na tabela 4.3. 
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 ZL  SWR 

71.561 + 114.203i 0.563036 + 0.410516i 5.5963 

82.147 -  14.113i 0.251799 - 0.079905i 1.7180 

56.622 +  29.495i 0.128777 + 0.241003i 1.7520 

68.425 -   2.402i 0.155928 - 0.017118i 1.3721 

53.193 -  11.534i 0.042896 - 0.106979i 1.2605 

72.922 +   7.792i 0.189728 + 0.051361i 1.4893 

Tabela 4.3: Cálculos da impedância e SWR. 

 

Depois de calculados os valores teóricos, comparamos, na figura 4.15, os dados 

calculados com os medidos.  

 

Figura 4.15: Comparação do SWR calculado com o experimental. 

 

Assim, concluímos que os resultados experimentais e teóricos estão próximos e 

atendem a nossa proposta. Podemos também comparar os dados medidos com os valores 

fornecidos pelo site do fabricante [19]: 

 
 CÓDIGO DO PRODUTO: CF-2117 
 GANHO: 17dBi 
 FREQUÊNCIA: 1920 a 2165 MHz 
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 IMPEDÂNCIA: 50 Ohms 

 CONECTOR: N fêmea 

 INSTALAÇÃO: externa 

 MATERIAL: Zamak, latão cromado, aço inox, PVC, ABS 

 REJEIÇÃO POLARIZAÇÃO: > 25 dB 

 POLARIZAÇÃO: Lineal vertical 
 RELAÇÃO F/B: 23 dB + - 2 dB 

 VSWR: <1.5:1 

 POTÊNCIA: 10 W 

 LARGURA DE FAIXA: 200 MHz 

 RESISTÊNCIA: 100 km/h 

 VENTOS OPERACIONAIS: 50 km/h 

 DIÂMETRO MASTRO: 22 a 38 mm 

 NÚMERO ELEMENTOS: 20 

 PESO DO PRODUTO: 720g 

 CÓDIGO HOMOLOGAÇÃO ANATEL: 0401-10-2250 

 
A figura a seguir mostra o diagrama de irradiação da antena: 
 

 
Figura 4.16: Diagrama de irradiação da antena Yagi. 

Fonte: [21], 2019 

 
A figura a seguir mostra o gráfico de VSWR do manual do fabricante: 
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Figura 4.17: Gráfico de VSWR do manual do fabricante. 

Fonte: [21], 2019 

 

Usando as informações do SWR fornecidas pelo fabricante, construímos o gráfico 

da figura 4.18 para ilustrar, comparativamente, os valores de SWR medidos 

experimentalmente, os valores de SWR calculados pelo método teórico e os valores de SWR 

informados pelo fabricante. 
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Figura 4.18: Comparação entre os gráficos de SWR. 

 

Durante os experimentos vimos à relação do SWR teórico, experimental e o SWR 

fornecido pelo fabricante da antena Yagi - 2117. A relação do SWR teórico, experimental e o 

SWR fornecido pelo fabricante da antena Yagi – 2117 foi explicitada através do gráfico da 

figura 4.18. Vimos uma diferença acentuada com os valores de SWR fornecidos pelo 

fabricante. Isso já era de se esperar porque as medições realizadas pelos fabricantes de antenas 

geralmente são realizadas em câmaras anecoica para mitigar a influencia externa nos dados 

experimentais, assim, as medidas apresentam resultados idealizados. Contudo, durante esse 

experimento e durante a utilização funcional por um usuário, os efeitos externos de 

interferência ao sinal eletromagnético podem ser inevitáveis. Não podemos deixar de 

mencionar a importância de uma reavaliação quanto à calibração dos instrumentos utilizados 

nesse relatório. 

 

4.7 Caracterização do cabo 

A seguir, iremos descrever sucintamente o procedimento experimental para a 

medição da perda do cabo utilizado para o projeto: RadioFlex RG213.  Utilizamos o gerador 

de sinal, o detector de sinal, o osciloscópio e o medidor de SWR. Para o projeto, compramos 
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15 m de cabo. A frequência de operação escolhida para as medições compreende a faixa 

usada pelo sistema 3G.  

Em primeiro lugar, verificamos se a região é linear ajustando o medidor de SWR 

em zero e ligando o gerador de sinal direto ao medidor. Em seguida, configuramos a 

atenuação no gerador de sinal e avaliamos se a variação dessa atenuação corresponde à 

mesma variação medida pelo medidor de SWR. Feita a calibração do medidor de SWR, 

ligamos o gerador de sinal ao medidor de SWR com o cabo que será caracterizado e, assim, 

medimos a perda no medidor de SWR. A tabela 4.4 dos dados experimentais é dada a seguir. 

 

Frequência (MHz) Perda (dB) 
/2 (mm) 

1000 4 151.7 

1100 4.30 136.9 

1200 4.5 125.8 

1300 4.7 115.8 

1400 4.8 108 

1500 5 98.6 

1600 4.9 92 

1700 5.3 85.5 

1800 5.5 84.3 

1900 6 79.4 

2000 8 74.5 

2100 6 72.6 

2200 6.5 69.5 

2300 7 64.8 

2400 7.5 63 
Tabela 4.4: Dados experimentais do cabo. 

 

De posse dos dados, podemos elaborar o gráfico da perda no cabo versus 

frequência, isto na figura 4.19, e pelo comprimento de onda, visto na figura 4.20, utilizando o 

Software Octave [20]. 
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Figura 4.19: Gráfico da perda no cabo pela frequência. 
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Figura 4.20: Gráfico da perda no cabo pelo comprimento de onda. 

 

Agora iremos avaliar os resultados medidos com os dados apresentados pelo 

fabricante. Segue, na figura 4.20, os dados fornecidos pelo datasheet do fabricante. 
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Figura 4.21: Dados de fabricação do cabo. 

Fonte: [22], 2019 
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O fabricante informa que o cabo possui perda de 27.3 dB por 100 metros para a 

frequência de 1 GHz. Então, corresponde a uma perda de 4,095 para 15 metros do cabo. 

Como verificamos experimentalmente uma perda de 4 em 1 GHz, assim confirmamos a 

consistência dos dados medidos. 
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Capítulo 5 
 

Resultados 
 

 

5.1 Teste de campo 

Neste item, é feita a descrição da campanha de medições realizadas após a 

montagem de todos os componentes do projeto que foram descritos no tópico anterior. Essa 

descrição tem como objetivo analisar o desenvolvimento e funcionamento do projeto. Feitas 

as devidas considerações e compreensão do funcionamento do sistema de telefonia celular e 

da importância da acessibilidade, esse projeto agora propõe um método para investigar uma 

possível solução prática para melhorar a intensidade de sinal em uma zona de sombra. As 

atividades foram desenvolvidas em conjunto com o professor orientador [15], no prédio do 

Bloco de D, Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense [16].  

Feita a análise dos três componentes principais do projeto, agora foi feita a 

montagem do projeto e a experimentação. Esses três componentes são: a antena Yagi CF -

2117 [19], utilizada para receber o sinal da estação radiobase; o cabo de baixas perdas RG 213 

utilizado para direcionar o sinal para o ambiente em que o sinal telefônico está chegando com 

intensidade muito baixa, e a antena dipolo elétrico em linha coaxial que será utilizada para 

retransmitir o sinal e iluminar um ambiente. 

A antena Yagi CF – 2117 foi adquirida pelo site do próprio fabricante Aquário 

[19] no custo de R$ 170,00. O cabo foi adquirido no mercado do Rio de Janeiro ao custo de 

R$ 225,00. A antena dipolo elétrico foi desenvolvida pelo próprio orientador. Em vista das 

propostas existentes no mercado, foram pesquisados os componentes com melhor custo x 

benefício para atingir o objetivo do trabalho.  

Na figura 5.1está a foto tirada após a montagem do projeto no bloco D do campus 

da Praia Vermelha - UFF. 
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Figura 5.1: Antena Yagi CF - 2117 montada para a realização dos testes. 

 

A antena Yagi CF -2117 foi instalada no quarto andar do bloco D, na área aberta, 

próximo as escadas. Essa é a antena que será utilizada para receber o sinal de telefonia. Essa 

antena possui um ganho de 17 dBi informado pelo fabricante, o que contribuirá para 

proporcionar um aumento da intensidade de sinal recebido por essa antena localizada no 

quarto andar. Através do aplicativo de celular Aquário Analyzer [17] foi possível mapear a 

localização da ERB mais próxima. Assim, a antena Yagi foi posicionada na direção da ERB 

que estava transmitindo o sinal que faz a comunicação com o dispositivo móvel. Foram 

selecionadas as estações da operadora VIVO, a qual é a prestadora do serviço de telefonia 

móvel usada pelo celular que foi utilizado para a realização do experimento. A figura 5.2 

mostra as estações radiobase da operadora VIVO em Niterói, utilizando o aplicativo do 

fabricante Aquário. 
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Figura 5.2: Estações radiobase da VIVO localizadas em Niterói. 

 

A figura 5.3 mostra que o aplicativo fornece as frequências de operação de uma 

estação radio base selecionada. 
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Figura 5.3: Frequências de operação da estação. 

 

As frequências de operação da estação base que selecionamos para as medições 

são: 2100, 1800, 850, 2600, 700 MHz. Conforme se vê na figura 5.4, o aplicativo 

disponibiliza as coordenadas da estação radiobase e a distância até o dispositivo.  
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Figura 5.4: Estação conectada ao dispositivo móvel. 

 

Com as informações fornecidas pelo aplicativo foi possível saber que a estação 

mais próxima conectada ao aparelho está localizada a 295 m de distância. Assim, tendo 

identificado a posição da estação radiobase em relação ao dispositivo móvel pudemos realizar 

o devido apontamento da antena Yagi CF - 2117 para essa estação. Feito o devido 

apontamento, a antena Yagi possui o diferencial de ser uma antena diretiva de ganho elevado 

[1]. Essa característica da antena contribui para melhorar a intensidade de sinal. 

Posicionada a antena, foi conectado um cabo de baixas perdas para transmitir o 

sinal para o segundo andar do bloco D. O cabo de descida está mostrado na figura 5.5. 
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Figura 5.5: Cabo conectado a antena Yagi e a antena dipolo elétrico. 

 

Esse cabo foi prolongado do quarto andar onde estava a antena Yagi CF – 2117 

até o interior do segundo andar do bloco D. Na outra terminação do cabo foi conectada a 

antena dipolo elétrico que será utilizada para iluminar o ambiente do segundo andar do prédio 

da engenharia com o sinal de telefonia recebida pela antena Yagi CF – 2117. 

A montagem da antena dipolo está mostrada na figura 5.6. 
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Figura 5.6: Cabo conectado a antena dipolo elétrico. 

 

A antena dipolo omnidirecional em linha coaxial [1] irradia o sinal no interior do 

segundo andar do bloco D. Essa antena possui um diagrama uniforme no plano horizontal, 

ideal para o nosso caso de sistemas móveis onde os usuários estão em pontos distintos. Essa 

antena também possui um bom casamento de impedância com a linha que alimenta ela, pois 

essa antena é feita na própria linha [1]. Assim, essa antena possui as características ideais para 

o problema proposto de telefonia móvel. 

Assim, esse projeto foi utilizado para melhorar a intensidade de sinal de celular no 

interior do prédio do bloco D. Devido aos efeitos de propagação, a presença de obstáculos ao 

sinal no interior do prédio, como paredes, objetos e pessoas, diminui a intensidade do sinal de 

telefonia no interior do prédio, entretanto, fora do prédio, a presença do sinal é mais forte. 

Não somente isso como o apontamento de uma antena diretiva Yagi CF - 2117 contribui mais 

ainda ao nível de sinal em relação ao sinal recebido diretamente pelo dispositivo localizado no 

interior do prédio se não fosse utilizado o sistema. A seguir, no próximo tópico do trabalho 
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foram apresentados os resultados experimentais do projeto. Na figura 5.7, segue a foto do 

corpo de profissionais que realizaram a instalação do projeto. 

 

Figura 5.7: Profissionais realizando a instalação do projeto. 

 

5.2 Resultados 

De posse do material, realizamos a montagem e instalação para realizar os testes. 

Como mencionado, o projeto foi desenvolvido para trabalhar com a faixa de frequência de 

1900 MHz a 2100 MHz. A princípio, através de um celular, foi medida a intensidade do sinal 

em diferentes localizações do bloco D. Em nossos primeiros testes, foi utilizado o aplicativo 

de celular Aquário Analyzer [17] apara realizar essa medição de intensidade de sinal, bem 

como as demais informações como operadora, tecnologia utilizada, banda, canal, frequências 

de uplink e downlink, identificador da célula e outros. As figuras 5.8 e 5.9 mostram as 

informações fornecidas pelo aplicativo. Foram realizadas medidas, em especial, na área aberta 

do quarto andar do bloco D e no interior do prédio no segundo andar, as quais seriam as 

regiões onde seriam instaladas as antenas do projeto. 

 



57 
 

 

Figura 5.8: Medida realizada na área aberta do bloco D. 
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Figura 5.9: Demais informações fornecidas pelo aplicativo. 

 

A partir das medidas, verificamos que no exterior do prédio o nível de potência do 

sinal recebido variava em torno de valores de -81 dBm. Quanto maior a altura em relação ao 

solo do andar que estávamos, maior era esse nível. Dentro do segundo andar do bloco D o 

nível de potência do sinal recebido variava em torno de -113 dBm. Ao ligarmos o sistema, 

realizamos a mesma medição dentro do segundo andar do bloco D e verificamos que o nível  

do sinal recebido variava em torno de -110 dBm. Assim, vimos que a instalação do projeto 

não surtiu efeitos significativos ao sinal de celular. 

Como o aplicativo de celular apenas mostra as informações referentes ao sinal de 

celular vinculado à operadora, notamos que, dependendo da posição em que estávamos 

realizando as medidas, a frequência de operação do celular variava. Isso dificultava um 

melhor controle e análise do experimento, já que a antena funciona em uma banda específica. 

De forma a se ajustar às características do ambiente e melhor transmitir o sinal, o celular troca 

de canal e de tecnologia usada. Assim, utilizamos o analisador de espectro do laboratório de 

Antenas e Propagação (LAProp) – UFF [15] para realizar as medições. 



59 
 

 

Figura 5.10: Medição realizada com o analisador de espectro. 

 

Como a antena trabalha na faixa de 1920 MHz a 2165 MHz, escolhemos esse 

intervalo para analisar no equipamento. Realizamos as medições com o analisador no segundo 

andar no interior do bloco D. Selecionamos algumas marcações em frequências especificas 

para comparar. Concluímos que para a frequência de 1982 MHz, a intensidade do sinal 

recebido pelo equipamento variava em valores próximos de -104 dBm sem o sistema ligado. 

Com o sistema ligado, esse mesmo sinal recebido pelo equipamento na frequência de 1982 

MHz variava em valores próximos de -77 dBm, com um ganho de 27 dB. Realizamos vários 

testes de apontamento da antena Yagi CF – 2117 em direção à estação radio base e esse foi o 

melhor valor encontrado, após realizarmos um apontamento mais preciso. 

 

5.3 Conclusões e trabalhos futuros 

Realizadas as medições, concluímos que a utilização do projeto produziu melhoria 

de 27dB na intensidade do sinal na faixa de 1982 MHz. Verificamos que, devido às reflexões 

do sinal nas paredes do ambiente indoor,o multipercurso do sinal produziu um efeito positivo 

na potência recebida pelo analisador de espectro. Esperávamos que o projeto pudesse produzir 
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melhorias ainda mais significativas à intensidade do sinal, mas como realizamos os testes em 

um ambiente onde a intensidade do sinal não estava tão baixa como em uma região rural, por 

exemplo, a variação da intensidade não foi elevada com esperávamos. As medições foram 

realizadas em um ambiente urbano, entretanto, os efeitos de propagação de sinal desse 

ambiente são diferentes de um ambiente rural. Segue para futuros experimentos que o projeto 

seja instalado em uma zona de sombra mais acentuada, ou seja, onda a intensidade do sinal 

esteja quase inviável para a comunicação. Assim, poderemos analisar as medições com os 

dados de um ambiente rural, assim, conheceremos realmente a qualidade do projeto nesse 

ambiente do que o apresentado no teste que realizamos na Escola de Engenharia na cidade de 

Niterói. Nesse ambiente a zona de sombra não era tão acentuada. Segue como uma próxima 

proposta realizar o experimento em uma zona de sombra de uma região rural. 

Durante os experimentos vimos também à relação do SWR teórico, experimental 

e o SWR fornecido pelo fabricante da antena Yagi - 2117. Essa relação foi explicitada através 

do gráfico da figura 4.18. Vimos uma diferença acentuada com os valores de SWR fornecidos 

pelo fabricante. Então, segue para trabalhos futuros realizar uma nova medição de SWR 

utilizando o analisador vetorial de rede do laboratório de propagação LAProp da UFF. Assim, 

teremos uma informação mais precisa sobre os dados das medições e até poderemos inferir 

sobre a calibração dos instrumentos de medida utilizados nesse relatório. 

Mais uma observação importante de se comentar é a impossibilidade de visada 

direta para a estação radiobase do prédio onde realizamos os testes. Se a antena Yagi CF – 

2117 fosse apontada com visada direta na direção da estação radiobase, ou seja sem 

obstruções entre essas duas antenas, o efeito produzido pela utilização do projeto seria ainda 

mais acentuado, consequentemente produzindo maiores intensidades de nível de potência do 

sinal recebido. 

Concluímos que esse projeto cumpriu o seu objetivo de estudar o funcionamento 

do sistema de telefonia celular e a importância da acessibilidade para propor uma metodologia 

que descreve uma possível solução prática para melhorar a intensidade de sinal em uma zona 

de sombra. Desenvolvemos um sistema de repetição de sinal de celular passivo e de baixo 

custo. Fizemos a devida caracterização dos elementos que compõem o projeto e a devida 

análise teórica de seu funcionamento. Esse projeto contribui ao investigar soluções para o 

problema de baixa intensidade de sinal telefônico em áreas de sombra e discutimos, no início 

desse relatório, a importância prática e benéfica à vida das pessoas, que a solução desse 

problema pode resultar. Seja para o aviso de uma emergência, para o monitoramento de uma 

fazenda ou para a interação da população, esse projeto se mostra de grande importância 
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prática, tendo em vista que os dispositivos móveis estão inteiramente ligados ao estilo de vida 

das pessoas. Esse projeto estudou propostas de melhorar a área de cobertura de telefonia 

móvel das áreas onde o sinal esta abaixo do necessário para que o usuário utilize o serviço. 

Através do estudo das propostas existentes no mercado, bem como a análise de 

funcionamento e embasamento teórico, foi possível desenvolver um projeto que capta e 

retransmite o sinal para uma região que o sinal não chegaria ou chegaria com uma intensidade 

muito baixa se não fosse utilizado o dispositivo. Tendo em vista que o indivíduo que deseja se 

conectar à rede e realizar chamadas de seu aparelho, precisa estar em um local que tenha sinal 

da sua operadora, esse projeto se mostra de grande utilidade para a acessibilidade, produzindo 

um ganho à população. 
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Apêndice A 
 

Código Octave 
 

 

Código Usado na caracterização da antena dipolo elétrico 

1. clear all; 

2. close all; 

3.  

4. %% VETORES COM DADOS DE ENTRADA %%% 

5.  

6. f    = [1910 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100]; 

7. Vmax = [0.4 0.4 0.38 0.41 0.34 0.22 0.15 0.13 0.094 0.086 0.068];  

8. Vmin = [0.24 0.23 0.11 0.07 0.06 0.06 0.05 0.036 0.010 0.0065 0.003];  

9. meiolambdaz = [79.5 78.2 77.4 76.5 75.8 75.5 75.3 75.1 73.0 72.8 72.4];  

10.  

11. lambdaz = (meiolambdaz).*2; 

12. %lambdaz = lambdazmm .*(10^(-3)); 

13. l = [51.7 50.5 50.2 49.7 48.5 47.0 47.3 45.0 43.5 42.9 41.4]; 

14.  

15. nulo = [172.5 172.3 168.5 165.0 162.6 158.7 156.4 152.4 148.9 148.5 145.3]; 

16. delta = [39.2 49.7 51.5 44.0 40.1 37.4 33.7 48.9 42.6 37.4 37.0]; 

17.      

18. %%% VETOR DE SWR %%% 

19. SWR = Vmax./Vmin  

20. m   = -(0.3) ./ (log10(cos(pi.*(l./lambdaz)))) 

21. denominadordem = log10(cos(pi.*(l./lambdaz))) 

22.  

23. SWR_corrigido = (SWR).^(1./m); 

24.  
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25. %%% Vetor de ZL %%% 

26.  

27. ZLnumerador = SWR_corrigido .- (i .*tan(2 .*pi.*(delta./lambdaz))); 

28. ZLdenominador = 1 .- (i .* SWR_corrigido .* tan((2 .*pi.*(delta./lambdaz)))); 

29. ZL = 50 .*(ZLnumerador./ZLdenominador) 

30.  

31. %%% Vetor gama e SWRg %%% 

32.  

33. gama = (ZL .-50)./ (ZL .+50); 

34. SWRg = (1 .+abs(gama))./(1.-abs(gama)); 

35.  

36. %%% GRAFICO 1 f X SWRg %%% 

37.  

38. figure(1) 

39. plot(f,SWRg,'-ob'); grid on; 

40. title('SWR X Frequência'); 

41. xlabel('Frequência (MHz)'); ylabel('SWR'); 

42. legend('Grafico 1'); 

 

Código Usado na caracterização da antena Yagi CF - 2117 

1. clear all; 

2. close all; 

3.  

4. %% VETORES COM DADOS DE ENTRADA %%% 

5.  

6. f    = [1920 1970 2020 2070 2120 2160]; 

7. Vmax = [5.5 4.6 2.6 1.5 1.7 3.7];  

8. Vmin = [0.3 1.5 0.9 0.8 1.1 1.6];  

9. meiolambdaz = [74.8 77.7 73.3 74.7 69.2 71.3];  

10. lambdaz = (meiolambdaz).*2; 

11. %lambdaz = lambdazmm .*(10^(-3)); 

12. l = [40.2 38.2 37.5 37.4 35.5 34.8]; 

13. nulo = [212.7 298.6 229.5 235.5 313.3 247.3]; 
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14. delta = [82.3 73.9 12.6 73.4 56.1 74.3]; 

15.      

16. %%% VETOR DE SWR %%% 

17.  

18. SWR = Vmax./Vmin;  

19. m   = -(0.3) ./ (log10(cos(pi.*(l./lambdaz)))); 

20. denominadordem = log10(cos(pi.*(l./lambdaz))); 

21. SWR_corrigido = (SWR).^(1./m); 

22.  

23. %%% Vetor de ZL %%% 

24.  

25. ZLnumerador = SWR_corrigido .- (i .*tan(2 .*pi.*(delta./lambdaz))); 

26. ZLdenominador = 1 .- (i .* SWR_corrigido .* tan((2 .*pi.*(delta./lambdaz)))); 

27. ZL = 50 .*(ZLnumerador./ZLdenominador) 

28.  

29. %%% Vetor gama e SWRg %%% 

30.  

31. gama = (ZL .-50)./ (ZL .+50) 

32. SWRg = (1 .+abs(gama))./(1.-abs(gama)) 

33.  

34. %%% GRAFICO 1 f X SWRg %%% 

35.  

36. figure(1) 

37. plot(f,SWRg,'-ob'); grid on; 

38. title('SWR X Frequência'); 

39. xlabel('Frequência (MHz)'); ylabel('SWR'); 

40. legend('Grafico 1'); 

41.  

42. %% grafico SWR experimental x SWR teórico %%% 

43.  

44. SWRexperimental = [5.2 1.9 1.85 1.5 1.29 1.65]; 

45. SWRfabricante = [1.165 1.130 1.100 1.047 1.100 1.184]; 

46. FrequenciaFabricante = [1920 1965 2000 2042.5 2100 2165]; 

47.  
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48. figure(2) 

49. plot(f,SWRg,'b');hold on 

50. plot(f,SWRexperimental,'r');hold on 

51. plot(FrequenciaFabricante,SWRfabricante,'k');hold on 

52. grid on; 

53. title('SWR X Frequência'); 

54. xlabel('Frequência (MHz)'); ylabel('SWR'); 

55. legend('SWR Teórico','SWR Experimental', 'SWR Fabricante'); 

56.  

Código Usado na caracterização do cabo 

1. clear all; 

2. close all; 

3.  

4. %% VETORES COM DADOS DE ENTRADA %%% 

 

5. f    = [1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 

2400]; 

6. perda = [4 4.3 4.5 4.7 4.8 5 4.9 5.3 5.5 6 8 6 6.5 7 7.5]; 

7. meiolambdaz = [151.7 136.9 125.8 115.8 108 98.6 92 85.5 84.3 79.4 74.5 72.6 69.5 

64.8 63]; 

8. lambdaz = (meiolambdaz).*2; 

9.  

10. %%% GRAFICO 1 f X perda X meiolambdaz %%% 

11. figure(1) 

12. plot(f,perda,'-ob'); grid on; 

13. title('Frequencia X perda'); 

14. xlabel('Frequência (MHz)'); ylabel('perda (dB)'); 

15. legend('Grafico 1'); 

16.  

17. figure(2) 

18. plot(lambdaz,perda,'-ob'); grid on; 

19. title('lambdaz X perda'); 

20. xlabel('lambdaz (cm)'); ylabel('perda (dB)'); 
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21. legend('Grafico 2'); 

 


