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Resumo 

Com a demanda crescente pelos serviços de comunicação móvel sem fio, as 

empresas provedoras desses serviços precisam cada vez mais realizar análises 

mais detalhadas das áreas de cobertura do sinal para poder entregar aos usuários 

um serviço aceitável. Os ambientes de propagação por onde o sinal trafega são dos 

mais variados sendo necessária, em muitos casos, a realização de medições 

pontuais para avaliar o desempenho de tais sistemas. Atualmente, estas medições 

são realizadas com equipamentos especializados e de difícil acesso por empresas 

de pequeno porte, mas com o avanço tecnológico dos smartphones, tornou-se 

possível a medição de sinal rádio móvel, através de aplicativos, pela recepção do 

aparelho celular. É muito importante deixar claro que estes aplicativos e os 

dispositivos de recepção (smartphones) não foram criados para realizar medições 

confiáveis do sinal de, por exemplo, uma operadora celular na área. Nesta linha, as 

medições realizadas por estes dispositivos, devem ser analisados para comprovar a 

assertividade nas medidas. Com essa comprovação os aplicativos serão um meio 

confiável e popular de medição para estudos acadêmicos e para fins profissionais. 

Neste trabalho, é apresentada a verificação da assertividade das medidas de sinal 

rádio móvel 3G, para uma operadora, e a comparação com os dados fornecidos pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Para tal entendimento, é 

explicado o funcionamento da terceira geração de tecnologia de telecomunicação 

sem fio e o comportamento da propagação dos sinais no ambiente da medição a 

partir das ERBs localizadas. 

  

  

  

  

Palavras chaves: Sistema Móvel, 3G, Aplicativos de Medição e ERB. 
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Abstract 

With increasing demand for wireless mobile services, companies that provide 

this service increasingly need to conduct more detailed analysis of signal coverage 

areas to deliver acceptable service to users. The propagation environments through 

which the signal travels are of the most varied and in many cases, it is necessary to 

carry out point measurements to evaluate the performance of such systems. 

Currently, these measurements are made with specialized equipment and difficult to 

access by small companies. With the arrival of communication devices called 

smartphones It became possible to measure mobile radio signal, through 

applications, by the reception of the mobile device itself. It is very important to make 

it clear that these applications and receiving devices (smartphones) are not designed 

to perform reliable measurements of the signal from, for example, a cellular operator 

in the area. In this line, the measurements made by these devices, must be analyzed 

to prove the assertiveness in the measurements. With this evidence, applications will 

be a reliable and popular means of measurement for academic and professional 

studies. In this work, the verification of assertiveness of 3G mobile radio signal 

measurements for an operator is presented, and the comparison with the data 

provided by the National Telecommunications Agency (ANATEL). To that end, the 

operation of the third generation of wireless telecommunication technology and the 

propagation behavior of the signals in the measurement environment from the 

localized ERBs are explained. 

  

  

  

  

Key words: Mobile System, 3G, Measurement Applications and ERB. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Tema e proposta de trabalho 

 No Brasil, a ANATEL é o órgão encarregado de fiscalizar o desempenho dos 

serviços prestados aos usuários. No que diz respeito ao sistema celular, a ANATEL 

realiza medições de cobertura do sistema utilizando equipamentos calibrados, o que 

fornece um alto grau de confiabilidade das medições realizadas. Por serem 

equipamentos de difícil acesso e utilização exclusiva, para o usuário comum ou 

mesmo para fins acadêmicos, torna limitado o estudo do comportamento e avaliação 

dos sinais móveis em diversos ambientes. Por esse motivo, é proposta neste 

trabalho a verificação de um meio de medição confiável, de fácil utilização e gratuito, 

que possa ser utilizado por estudantes e por profissionais da área. Esse meio 

consiste de um celular e de aplicativos que nele podem ser instalados. Serão aqui 

avaliados o G-Mon e o G-Net Track Lite, ambos encontrados na PlayStore do 

sistema operacional Android. 

 

 

1.2 Organização  

Este trabalho é composto por cinco capítulos onde, primeiramente, é 

apresentada uma pequena introdução dos efeitos de propagação do sinal no canal 

rádio móvel, que é o meio utilizado nas transferências de sinal para as medições, 

mostrando seus parâmetros e tipos de desvanecimentos. No capítulo três, é exposto 

o sistema de comunicação celular com suas peculiaridades como latência e largura 

de banda, explicando como funciona o sistema celular e as gerações da telefonia 

móvel. 
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Depois de ambientado o trabalho, são apresentados os aplicativos que foram 

usados e explicadas algumas funções e informações oferecidas por cada um deles. 

No capítulo cinco, é relatada a medição indicando o comportamento dos aplicativos 

para cada um dos celulares usados. Por fim, é feita a conclusão indicando o melhor 

aplicativo de acordo com as comparações de potência, precisão de coordenadas e 

desvio padrão.  
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Capítulo 2 

Canal radiomóvel 

2.1 Introdução 

Uma comunicação móvel é definida, basicamente, como aquela onde existe 

a possibilidade de movimento relativo entre as partes constituintes. O canal de 

propagação, por sua vez, é tudo o que se encontra entre a fonte e o destino. Como 

nesses tipos de sistemas de comunicação o sinal transmitido reage com o ambiente 

no qual se encontra imerso, o conhecimento do canal é de extrema necessidade, 

pois impõe as limitações do projeto. Diversos mecanismos relacionados à 

propagação de ondas eletromagnéticas podem ser destacados. Dentre eles, 

fenômenos como reflexão, difração e espalhamento. Neste capítulo, abordamos 

estes mecanismos, como também os fenômenos de multipercursos e efeito Doppler, 

geralmente presentes em sistemas de comunicação móvel. 

 

2.2 Principais Parâmetros do Canal Móvel 

 Como mencionado, existem diversos mecanismos de propagação, entretanto, 

geralmente são atribuídos aos fenômenos de reflexão, difração e espalhamento, 

definidos a seguir. 

Reflexão: Fenômeno causado quando a onda que se propaga pelo meio, incide em 

objetos que possuem dimensões maiores do que o comprimento de onda. As 

reflexões múltiplas provenientes dos diversos obstáculos, provocam os diferentes 

percursos de propagação das ondas eletromagnéticas. A interação entre essas 

ondas provocam o chamado desvanecimento. 

Difração: Fenômeno causado quando o trajeto da onda que se propaga do 

transmissor ao receptor encontra-se obstruído por uma superfície pontiaguda 
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(modelo gume de faca). O resultado desse fenômeno é um “curvamento” da onda, 

tornando possível a verificação de sinal em pontos fora da linha de visada. 

Espalhamento: Fenômeno causado quando a onda propagante se depara com 

superfícies cujas irregularidades são da ordem do comprimento de onda. 

A figura 2.1 ilustra os fenômenos de reflexão e transmissão. 

 

 

 

Figura 2.1: Representação dos fenômenos de reflexão e transmissão 

 

Os mecanismos reflexão, difração e espalhamento determinam a atenuação 

de propagação no enlace [1]. Assim, são importantes no que diz respeito ao valor 

médio do sinal na recepção e para o projeto do sistema, como por exemplo, o 

cálculo do raio máximo de uma célula. 

Os efeitos de propagação, por sua vez, são responsáveis por determinar as 

flutuações(rápidas e lentas) do sinal tendo como referência seu valor médio [1]. As 

flutuações que reduzem o valor do sinal abaixo da média são o que se denomina 

desvanecimento [1]. O canal é caracterizado por dois tipos de desvanecimentos: o 

desvanecimento em larga escala e o desvanecimento em pequena escala.  A figura 

2.2 ilustra esses fenômenos em função da separação entre o transmissor e o 

receptor. 
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Figura 2.2: Desvanecimento de larga e pequena escala[2] 

 

2.2.1 Desvanecimento em larga escala 

 O desvanecimento em larga escala é caracterizado em função da intensidade 

média do sinal, tendo em vista uma significativa distância entre o transmissor e o 

receptor. Podemos destacar as perdas de potência do sinal no espaço livre e o 

sombreamento do sinal quando de encontro a obstáculos, como efeitos desse tipo 

de desvanecimento. Deve ser levado em consideração principalmente no 

dimensionamento da célula, assim como o posicionamento da estação rádio base[3]. 

 

2.2.2 Desvanecimento em pequena escala 

 O desvanecimento em pequena escala está relacionado às bruscas variações 

na amplitude e na fase do sinal quando o móvel é deslocado a distâncias muito 

curtas ou intervalos de tempo muito curtos.  Os principais fenômenos dessa 

mobilidade é a natureza variante no tempo do multi-percurso e o efeito Doppler. 
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2.3 Perda por propagação no espaço livre  

 O modelo mais simples de perda por propagação considera um sinal 

transmitido no espaço livre entre uma antena transmissora e a receptora separadas 

por uma distância d[4]. Neste modelo, supõe-se que não existe obstáculos entre a 

antena transmissora e  a receptora, ou seja, ocorre em linha de visada desobstruída. 

É expresso pela fórmula de Friis[5]: 

 

Equação 2.1: Fórmula de Friis 

 

onde, Pt é a potência transmitida, λ é o comprimento de onda da portadora do sinal, 

Gt e Gr são os ganhos de potência das antenas transmissora e receptora, 

respectivamente. 

Podemos observar na Equação(1) que a potência do sinal recebido possui um 

decaimento de forma proporcional ao quadrado da distância de separação entre 

transmissor e receptor. 

 A perda de percurso (PL), é definida como a diferença entre a potência efetiva 

transmitida e a potência recebida.  

 

Equação 2.2: Perda de Percurso 

 

 É válido ressaltar que o modelo de Friss é proposto apenas para distâncias 

em que a antena receptora está no chamado campo distante. Nessa região, o 

campo elétrico e campo magnético são perpendiculares entre si e perpendiculares à 

direção de propagação e a onda é plana. Assim, nessa região os campos são 

predominantemente irradiantes.  
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2.4 Perda por sombreamento  

 O efeito de sombreamento, também conhecido como desvanecimento de 

larga escala (desvanecimento lento) pode ser caracterizado por variações aleatórias 

na potência do sinal recebido como consequência das obstruções encontradas no 

percurso do sinal propagante. Estas variações são comumente relacionadas a 

obstáculos naturais e à presença de construções. 

 Havendo obstrução, o sinal que chega ao receptor é composto, basicamente 

através dos fenômenos de difração e espalhamento. O modelo que melhor 

representa o sombreamento leva em consideração parâmetros como: tipo das 

antenas, frequência da portadora e as características dos obstáculos. Tendo em 

vista que os objetos presentes no trajeto do sinal propagante são desconhecidos, 

um modelo estatístico deve ser utilizado para descrever esta atenuação. 

O modelo mais comum para o sombreamento é o log-normal[6]. No modelo 

de sombreamento log-normal a potência recebida possui uma distribuição log-

normal com função densidade de probabilidades dada por: 

 

 

Equação 2.3: Função Densidade de Probabilidade 

 

 Sabendo que x (em dB) é a variável aleatória que representa as variações 

observadas na amplitude da potência do sinal recebido. µ e σ são, respectivamente, 

a média e o desvio padrão de x, ambos expressos em decibéis.  

A média pode ser baseada em um modelo analítico ou heurístico. Quando 

medida heuristicamente, é igual ao desvanecimento em larga escala médio. Por sua 

vez, para o método analítico, deve-se levar em consideração a perda de percurso e 

a atenuação provocada pelo obstáculo.  
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2.5 Efeito Doppler 

 O movimento relativo entre o transmissor e o receptor, provoca a percepção 

de uma frequência diferente daquela que está sendo transmitida. A esse desvio se 

dá o nome de efeito Doppler. Seu efeito combinado com os multipercursos 

contribuem para a deterioração da relação sinal ruído e, quanto maior a velocidade 

de deslocamento relativa entre o transmissor e o receptor, maior será o desvio 

percebido[7]. Pode ser representado pela seguinte equação. 

  

Equação 2.4: Efeito Doppler 

 

em que fc é a frequência, em Hertz, de uma fonte fixa, v é a velocidade do móvel, c 

é a velocidade de propagação da onda eletromagnética e θ é o ângulo entre a 

direção do movimento do móvel e a direção de incidência do sinal recebido. A figura 

2.3 ilustra o efeito mencionado. 

 

 

Figura 2.3: Efeito Doppler 

É válido ressaltar que em um ambiente de propagação, os sinais podem 

percorrer diferentes caminhos, tendo assim, diferentes ângulos de incidência. Desta 

forma, podemos observar que haverá um aumento da largura de faixa do sinal já 

que cada componente de multipercurso sofrerá um desvio característico na 

frequência.  
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2.6 Atraso de Propagação 

 Os sinais não se propagam instantaneamente nos meios de transmissão. O 

atraso é definido como o intervalo entre o tempo de chegada da i-ésima e o tempo 

de chegada da primeira componente do sinal no receptor. Essa variável é 

representada por τi . 

 

2.7 Perfil de retardos 

O perfil de retardos, juntamente com a banda de coerência, são capazes de 

representar os efeitos dispersivos do canal no tempo. Caracteriza um canal que 

apresenta multipercursos, que por sua vez, apresenta parâmetros como: atraso 

médio das componentes de multipercurso, o espalhamento temporal médio e o 

espalhamento temporal excedido. A figura 2.4 ilustra a situação típica em ambientes 

urbanos onde ocorrem os multipercursos entre um transmissor e um receptor móvel.  

 

Figura 2.4: Ambiente urbano com multipercursos 

 

O perfil de potência de retardos indica o nível de um sinal recebido, como 

uma função do atraso de tempo τ, sendo representada por Φc(τ), comumente obtido 
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através da operação de correlação cruzada do sinal recebido de transmissão de 

pulsos de pequena duração, ou um sinal de banda larga, através de um canal[8]. A 

figura 2.5 exemplifica um perfil composto por quatro multipercursos. 

 

 

Figura 2.5: Perfil de retardos simplificado 

 

2.8 Largura de faixa de coerência 

  A partir das amplitudes das amostras de perfil nos instantes de amostragem P 

(τi) em cada instante de observação, podemos obter a autocorrelação R(Ω) através 

da transformada de Fourier discreta (DFT) de cada curva. Esta autocorrelação 

ocorre na frequência, tendo em vista todos os raios que chegam ao receptor com 

diferentes retardos, partindo do transmissor num mesmo instante[8]. 

A largura de faixa de coerência de um canal é a faixa de frequência na qual 

todas componentes espectrais do sinal transmitido passam pelo canal com ganho 

equalizado e fase linear, ou seja, o canal tem característica invariante no intervalo 

definido por esta faixa.  
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2.9 Interferência de Canal Adjacente 

  Tendo como exemplo a situação em que dois usuários estão transmitindo 

com a mesma potência e situados próximo e distante da estação, respectivamente 

,é esperado que o sinal do usuário mais próximo à estação chegue com maior 

potência do que o outro que se encontra na borda da célula. O sinal do usuário que 

se encontra mais próximo à estação pode interferir no sinal mais distante da mesma 

. Esse efeito é conhecido como near-far e pode ser visualizado na figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Efeito near-far 

 

Nos sistemas com base em CDMA, caso haja uma diferença de potência 

significativa e uma perda de ortogonalidade por menor que seja, o sinal de um 

usuário pode interferir no outro causando assim, a Interferência de Canal Adjacente. 

O efeito da Interferência de Canal Adjacente pode ser minimizado com a utilização 

de filtros que apresentem faixas de rejeição apropriadas, evitando que o sinal de um 

determinado usuário vaze para os canais adjacentes e também com projetos que 

evitem a utilização de faixas contíguas de frequência na mesma célula. Quando o 

fator de reúso é grande, o controle de potência pode ser útil para garantir que o 

sistema opere em condições de interferência aceitável.  

 

. 
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Capítulo 3 

Sistema de comunicação Móvel 

3.1 Introdução 

 Um sistema de comunicação móvel celular possui características próprias. 

Neste capítulo abordaremos a estrutura celular, importante para o projeto de 

cobertura, assim como, parâmetros necessários para o bom funcionamento do 

sistema. A seção 3.6 tem como objetivo introduzir a arquitetura básica de sistemas 

móveis, dando foco em seus componentes mais relevantes. Serão ressaltados os 

conceitos de handoff, reúso de frequências, controle de potências, técnicas de 

acesso ao meio e a evolução das tecnologias móveis. 

 

3.2 Sistema móvel celular 

 Os primeiros sistemas móveis terrestres eram constituídos, basicamente, de 

transmissores que apresentavam alta potência. Este transmissores eram dispostos 

em locais altos, com o objetivo de atenderem às necessidades de cobertura. O 

principal desafio encontrado era o de cobrir grandes áreas com um número limitado 

de canais. A figura 3.1 apresenta a arquitetura dos sistemas móveis convencionais. 
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Figura 3.1: Sistema móvel convencional 

 

Assim, a estratégia encontrada foi a de dividir a área total em áreas menores 

denominadas células. Nos sistemas celulares, cada célula usa apenas um 

subconjunto dos canais do sistema, sendo o mesmo diferente do subconjunto 

utilizado pelas células vizinhas. O conjunto de células vizinhas que utiliza todos os 

recursos do sistema é denominado cluster. O tamanho do cluster é dimensionado de 

forma que os canais sejam disponíveis para atender as necessidades dos usuários 

tendo em vista um determinado serviço. A figura 3.2 apresenta a ideia da separação 

da área de cobertura em células. 
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Figura 3.2: Sistema móvel celular 

. 

Desta forma, os sistemas móveis celulares diferem dos sistemas móveis mais 

tradicionais, basicamente por apresentarem alta densidade de usuários, cobertura 

subdividida, transmissores de baixa potência, reuso de frequências e possibilidade 

de expansão, tendo em vista um planejamento de frequências para controlar de 

interferência entre células[9]. A tabela 1, resume as principais diferenças entre os 

sistemas móveis celulares e os convencionais.  

 

Principais características dos sistemas móveis 
Sistemas móveis convencionais                                   Sistemas celulares 

Baixa densidade de usuários  Alta densidade de usuários  

Não reutilizam frequências Utilizam reuso de frequências  

Alta potência de transmissão  Baixa potência de transmissão 

Antenas elevadas  Antenas pouco elevadas 

Grande área de cobertura Área de cobertura dividida em 
pequenas células 

Sem expansão modular  Expansão modular ilimitada 
(teoricamente)  

Tabela 3.1: Comparação entre os sistemas móveis 
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3.3 Reúso de frequências 

 Como comentado na seção anterior, o tamanho do cluster é dimensionado de 

forma a atender às necessidades de cobertura de uma região, e facilitar o processo 

de handoff evitando a interrupção da conexão do usuário, entretanto, dependendo 

da área e do número de usuários, um cluster não é suficiente para a cobertura de 

toda a região de interesse devido ao número de canais disponíveis serem limitados. 

Assim, o padrão de cobertura deve ser repetido e para tanto, deve existir um 

espaçamento mínimo entre as células que usam o mesmo subconjunto de canais. 

Existem três formas geométricas que permitem o planejamento de 

frequências para as células, sendo elas: triângulo isósceles equilátero, retângulo e 

hexágono. A figura 3.3 apresenta estes padrões. 

 

Figura 3.3: Padrões regulares para geometria celular 

 

O padrão hexagonal é escolhido para representar as células. Este padrão é 

mais apropriado, já que se fixarmos antenas omni direcionais no centro das três 

geometrias, o hexágono é a forma com que, para uma distância pré-fixada entre os 

vértices e o centro, possui maior área de cobertura. Isto pode ser observado na 

figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Comparação das três formas geométricas 
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Deve ser destacado, entretanto, que devido às condições de relevo do 

ambiente de propagação, observamos áreas disformes, inclusive apresentando 

sobreposição. 

Sendo N o número de células num cluster, e S o número total de canais, o 

número de canais por célula é dado por : k = S/N. Caso o sistema seja projetado 

para M clusters, então o número total de canais no sistema é dado por: C = M x K x 

N = M x S. 

O fator N também é chamado de tamanho de cluster, tipicamente 

apresentando os valores de N = 4, 7 e 12. A razão de reuso é um parâmetro 

fundamental no planejamento de sistemas celulares e é dado por dado por . 

Representa a fração do número total de canais atribuído a cada célula. 

A interferência co-canal é aquela que ocorre entre células que utilizam o 

mesmo conjunto de canais . O fator de reuso é um importante parâmetro neste 

aspecto já que o aumento do mesmo, provoca a redução da  interferência co-canal.  

Por sua vez, um valor grande de N pode aumentar a capacidade do sistema, mas 

por gerar células de dimensões menores, pode provocar um aumento da 

interferência co-canal. Assim, para o projeto adequado de uma razão de reuso, 

precisamos ter em vista o equilíbrio entre a capacidade de tráfego que desejamos 

alcançar e a qualidade do sistema. A figura 3.5 ilustra o conceito de reuso de 

frequência, onde cada letra representa a utilização do mesmo grupo de canais. 

 

Figura 3.5: Conceito de reúso de frequências 
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3.4 Handoff 

Em sistemas celulares, é esperado, em dado instante, que o móvel se 

encontre na área de cobertura  de uma célula de uma determinada operadora. Por 

sua característica móvel, o sistema necessita de um mecanismo que possa garantir 

a transição de uma célula para outra durante a movimentação do usuário. Esse 

mecanismo é conhecido como handoff ou handover, e precisa ser transparente ao 

utilizador, possibilitando a continuidade dos serviços em curso. Desta forma, este 

mecanismo precisa atuar de forma automática e ágil, sem perdas, e  de maneira 

imperceptível ao usuário. 

Para que a tomada de decisão de handoff ocorra, é necessário averiguarmos 

que a queda do sinal medido obtido que está sendo observada, realmente constitui o 

caso de um possível afastamento do móvel em relação à estação base e não, 

produto de um desvanecimento momentâneo. Para garantir que handoffs 

desnecessários não ocorram, a estação base monitora o nível de sinal durante um 

certo tempo antes do procedimento ser iniciado.                   

Em locais onde os sinais possuem amplitudes muito parecidas, como em 

regiões de transição entre células, pode ocorrer o chamado efeito “ping-pong”. Nesta 

situação, o móvel fica fazendo handoff de ida e volta para uma mesma estação em 

um curto período de tempo. Uma alternativa para combater este efeito consiste no 

emprego de uma margem de histerese. O terminal só troca de base se o sinal da 

ERB candidata for suficientemente maior que o recebido na ERB atual  acrescido de 

uma margem. 

3.5 Controle de potência 

As estações bases precisam assegurar que os terminais móveis estejam 

transmitindo com potência adequada para manter o funcionamento do link em 

qualidade. Os objetivos da técnica de controle de potência consistem em reduzir a 

interferência entre canais, prolongar a vida útil e a economia de bateria no terminal 

do usuário. 

O sistema AMPS realiza o controle de potência dinâmico sobre as 

transmissões a partir dos terminais. Este controle é feito pelo comando de cada 

terminal que deverá transmitir um dos oito níveis de potência de acordo com a 
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especificação do sistema. A ERB controla o nível de potência transmitido, pelos 

terminais ativos, por intermédio de mensagens. A partir do detector de atividade de 

voz, é possível alternar entre dois níveis (ativo e inativo) durante uma conversa. 

Assim, quando se é detectado o estado ativo, ocorre a transmissão de um nível de 

potência especificado pela ERB. Por sua vez, no estado inativo, o terminal pode 

transmitir em um nível menor de potência, aumentando a vida útil da bateria. 

Nos sistemas CDMA, o controle de potência no enlace reverso (sentido ERB→ 

Móvel) é fundamental para o funcionamento adequado do mesmo. Nesta 

configuração, cada usuário transmite sua mensagem com uma portadora distinta, 

causando o efeito near-far. Se a potência recebida de um usuário móvel for elevada, 

acrescentará uma interferência indesejável para os demais usuários da célula. 

Assim, se as potências não forem equalizadas haverá uma redução na capacidade 

do sistema. O controle de potência atua gerando uma expansão ou uma contração 

do raio da célula CDMA, dependendo de sua carga de tráfego.  

3.6.  Arquitetura do sistema de comunicação móvel 

 

Um sistema celular é composto, basicamente, de três componentes, 

independente da tecnologia aplicada. São eles: 

●       Estação Móvel (EM); 

●       Central de Comutação e Controle (CCC); 

●       Estação Rádio Base (ERB). 

  

As tecnologias existentes diferem em características como: topologia básica, 

protocolo de comunicação, técnicas de acesso ao meio, etc. A escolha da tecnologia 

que melhor se aplica depende do serviço a ser oferecido, sendo levadas em 

consideração as facilidades de planejamento e gerenciamento da rede, do ponto de 

vista da operadora. 

A estação móvel, a central de comutação e controle e a estação rádio base 

constituem a configuração básica que, interligada à rede pública, estabelecem o 

sistema completo de comunicação sem fio. A figura 3.6 ilustra a arquitetura 

mencionada. 
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Figura 3.6: Arquitetura básica sistema móvel 

 

3.6.1 Componentes básicos do sistema celular 

No sistema celular, as estações móveis se comunicam com as Estações 

Rádio Base (ERB) através de canais rádio. A Estação Rádio Base encontra-se 

interligada à Central de Comutação e Controle (CCC), utilizando meios físicos de 

transmissão como linhas de transmissão. Uma ERB só pode trocar dados com 

apenas uma CCC, entretanto, para uma CCC é permitida a comunicação com várias 

ERBs. A Central de Comutação e Controle possibilita a comunicação com a rede 

pública e com outras CCCs. 

A seguir, serão apresentadas as principais características dos componentes 

da estrutura básica do sistema celular. 

  

a)      Estação Móvel ou terminal 

A Estação Móvel é o terminal móvel do usuário. Consiste em um dispositivo 

composto por monofone, teclado, unidade de controle, bateria, unidade de rádio e 

antena. Tem como principais funções: prover a interface eletromecânica entre 

usuário e sistema, a conversão de sinais de áudio em sinais de RF e vice versa, 

responder a comandos enviados pelo sistema, alertar ao usuário sobre chamadas 

recebidas e alertar ao sistema sobre as tentativas de originar chamadas. 
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A Estação Móvel é composta por três partes essenciais. São essas: 

●       Bloco Lógico; 

●       Bloco Rádio; 

●       Bloco de Interação com o usuário (Handset). 

  

b)     Estação Rádio Base 

Cada ERB é composta por um sistema de rádio contendo receptores (RX) e 

transmissores (TX), que podem operar em diversas frequências para abranger as 

necessidades de comunicação ao mesmo tempo. Uma ERB também contempla, em 

sua formação: combinadores, divisores, filtros, antenas, um sistema de 

processamento e controle, multiplexadores, cabos coaxiais, painel de controle e 

interface com a CCC. 

As Estações Rádio Base são classificadas quanto ao sítio de instalação, 

podendo ser Greenfield quando instaladas em terrenos (solo) ou Rooftop, quando 

instaladas em pavimentos de coberturas de prédios (residenciais/comerciais). São 

responsáveis por prover a interface de rádio entre as estações móveis e o sistema, 

converter os sinais de RF em áudio e vice versa, controlar e informar as EMs em sua 

área de cobertura, verificar e informar a qualidade das chamadas sobre seu controle, 

verificar e informar a entrada de novas EMs sob seu controle e responder aos 

comandos recebidos da CCC. 

A Estação Rádio Base é, basicamente, dividida em quatro partes: 

●       Sistema de Controle de Potência; 

●       Circuitos de sinalização e alarme; 

●       Circuitos de Rádio Freqüência (RF); 

●       Torres e antenas. 

  

c)      Central de Comutação e Controle 

Constitui a parte fundamental no Sistema de Comunicação Móvel. A Central 

de Comutação e Controle é responsável por coordenar todas as funções e ações 

ligadas ao estado das chamadas e do sistema. Conta com uma base de dados para 

seu funcionamento adequado. A CCC possui como principais funções: realizar a 

conexão entre a rede telefônica e o sistema móvel celular, prover a comunicação 

com outros padrões de sistemas celulares, controlar as ERBs, fazer monitoramento 
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e controle das chamadas, interligar várias ERBs ao sistema, supervisionar o estado 

do sistema, comutar e controlar o "handoff" de sistemas, conceber a interface entre o 

sistema móvel e a rede pública e administrar o sistema. 

Na CCC está, normalmente, encontramos o Home Location Register, que 

executa a função de identificação de cada móvel pertencente à área de localização 

de controle, assim como o registro de endereços. Também podemos encontrar o 

Visit Location Register, que faz o registro de visitantes, e também identifica as EMs 

provenientes de outra área de localização ou área de serviço. 

Pode-se caracterizar as CCC pelos equipamentos de entrada e de saída de 

dados, interface de áudio e dados para a ERB, terminais de operação e 

manutenção, troncos, matriz de comutação e controlador. Desta forma, como 

existem muitos serviços e sistemas diferentes, padronizou-se o protocolo de 

comunicação IS-41 para interligar CCCs de fabricantes distintos. 

 

3.6.2 Técnicas de acesso ao meio 

Buscando um maior aproveitamento do espectro disponível, foram criadas 

técnicas que permitem o acesso de múltiplos usuários ao meio de transmissão. Este 

aumento da eficiência ocorre a partir do compartilhamento de canais de rádio. A 

alocação de canais sob demanda é conhecida por Demand-Assigned Multiple 

Access (DAMA). Destacam-se três métodos de acesso ao meio nos sistemas de 

comunicação móvel: Frequency Division Multiple Access (FDMA), Time Division 

Multiple Access (TDMA) e Code Division Multiple Access (CDMA). 

 O FDMA é caracterizado por alocar canais individuais a usuários individuais. 

É o método mais comum de acesso, tendo boa receptividade em sistemas 

analógicos. Neste caso, o espectro é dividido em canais onde cada assinante 

sintoniza sua portadora. Assim, uma única banda de frequência ou canal é alocada a 

cada usuário, tendo em vista a demanda por parte dos usuários. No momento da 

chamada, nenhum outro usuário pode solicitar ou compartilhar o recurso (canal). A 

figura 3.7 ilustra a técnica. 
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Figura 3.7: FDMA 

 

 

 O número de canais no sistema será função da largura de cada canal. Como 

cada canal suporta apenas um usuário, o FDMA é usualmente implementado em 

sistemas de banda estreita. Dentre os canais disponíveis, uma pequena porção é 

dedicada a canais de controle, sendo os demais utilizados para tráfego de voz. Um 

exemplo de sistema baseado na técnica de acesso FDMA é o sistema analógico 

AMPS (Advanced Mobile Phone System). Uma vantagem do FDMA é a de possuir 

pouca interferência inter simbólica, o que implica no requerimento mínimo ou 

nenhum de equalização, entretanto, as EMs encarecem pela necessidade filtros de 

canal com alta seletividade. Tendo em vista que muitos canais compartilham o 

mesmo amplificador de potência, os dispositivos de amplificação operam próximo à 

região não-linear da curva característica, para reduzir os efeitos da intermodulação. 

  O TDMA consiste numa multiplexagem por divisão do tempo.  O Acesso 

Múltiplo por Divisão de tempo reparte um canal físico em janelas de tempo. Neste 

caso, todos os utilizadores usam a mesma largura de banda, mas o recurso tempo é 

partilhado. Isto ocorre com a atribuição de janelas de tempo a cada utilizador, que 

em redes móveis são denominados “bursts”. A figura 3.8 representa a ideia básica 

desta tecnologia. 
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Figura 3.8: TDMA 

                                                   
   

A tecnologia TDMA faz com que os usuários do canal não sofram 

interferências de outras transmissões simultâneas. Há maior imunidade a ruído e 

interferência. No caso da interferência resultante dos multipercursos, o TDMA tenta 

minimizar este efeito ao inserir um limiar de tempo no sistema. Este método possui 

como grande vantagem a flexibilidade nas taxas de transmissão, o controle na 

potência do sinal e na taxa de erros de bit. São exemplos de sistemas digitais que 

usam o TDMA: GSM, D-AMPS (IS-136) e PDC. 

       O Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA) foi desenvolvido nos EUA 

pelo segmento militar. Neste método de acesso, as estações móveis transmitem na 

mesma portadora e ao mesmo tempo, mas cada comunicação individual é provida 

com um código pseudo aleatório distinto, contribuindo para privacidade na 

comunicação. Podemos visualizar essa tecnologia na figura 3.9. 
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Figura 3.9: CDMA 

                                                          

 

 

   Na recepção, cada utilizador extrai seu sinal dentre os demais. A razão entre 

a faixa espalhada do sinal e sua faixa original é denominada ganho de 

processamento. Teoricamente, poderíamos ter tantos assinantes quanto códigos 

geradores, entretanto, a comunicação ocorre num ambiente que insere ruído. Cada 

estação móvel insere uma parcela de ruído, que é proporcional à quantidade de 

chamadas em curso. A capacidade do sistema é determinada pelo nível da relação 

sinal ruído e pelo ganho de processamento. Tal nível de ruído pode ser minimizado 

usando-se taxas menores nos períodos de silêncio e optando por antenas diretivas.  

          As estações base dos sistemas CDMA realizam o controle de potência nas 

EMs equalizando o nível de interferência provocado por usuários próximos ou 

distantes da ERB. 
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3.7. Tecnologias Móveis 

3.7.1 1G 

A tecnologia 1G, também chamada de AMPS, foi a primeira geração de 

telefonia celular. Teve seu início na década de 80, oferecia apenas serviço de voz e 

possuía a infraestrutura analógica da telefonia fixa. Esse sistema operava com uma 

taxa baixa de 10 kbps. Um dos maiores problemas dessa tecnologia era a 

segurança, tendo em vista que as ligações podiam ser ouvidas facilmente por 

terceiros que estivessem sintonizados na frequência certa.  Problemas de 

compatibilidade devido à falta de padronização, com os móveis de diferentes lugares 

do mundo, também levaram à busca por um sistema mais avançado. 

 

3.7.2 2G 

A segunda geração (2G) de tecnologia de telecomunicações foi o padrão 

mais popular e usado em todo mundo. Foi a primeira a digitalizar o sinal e o canal de 

voz e a fornecer o serviço de mensagens de texto. Como na época de sua criação, 

por volta dos anos 90, não havia padronização nos sistemas de comunicação, o 

GSM (Global System for Mobile Communication) serviu também como o sistema 

padrão. 

O sistema utiliza dois conjuntos de banda de 900 MHz: 880 MHz a 915 MHz e 

925 MHz a 960 MHz. Utiliza a tecnologia TDMA de acesso ao meio e sua 

comunicação passou a ser criptografada, o que aumentou a segurança do sistema. 

Uma das tecnologias é o cdmaOne (Code Division Multiple Access), que 

converte informação analógica em digital, antes de transmiti-la, e faz uso do 

espalhamento espectral. Este permite aos usuários utilizarem as mesmas faixas de 

frequência ao mesmo tempo, aumentando a eficiência, e tendo taxas de até 97 kbps, 

permitindo download de e-mail, por exemplo. 
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3.7.3 GPRS 

        Conhecido como 2.5G, o GPRS trouxe uma grande mudança ao 2G: a 

transmissão dos dados por comutação de pacotes dando acesso à rede de dados 

permitindo, assim, o uso simultâneo de dados e voz. Além do aumento da taxa de 

transmissão dos dados, que passou a ser em torno de 170 kbps, a área de cobertura 

do sinal, o número de usuários e o número de torres também passaram a ser 

maiores. 

 

3.7.4 EDGE 

    Sendo  última tecnologia de sistemas móveis antes do 3G, o EDGE 

(Enhanced Data rates for GSM Evolution) é, muitas vezes, considerado como 3G já 

que, algumas vezes, celulares se conectam a ele quando há um tráfego intenso na 

rede. Com o uso de uma modulação diferente da usada no GSM, o 8-PSK, foi 

possível adicionar mais informação ao mesmo tempo no canal aumentando a taxa 

de transmissão para até 236 kbps. Esse sistema possibilita transporte de dados em 

baixa velocidade e serviços como streaming de vídeos com menor qualidade. 

 

3.7.5 3G 

O 3G ou UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), que foi a 

tecnologia escolhida para esse trabalho, foi a geração que revolucionou a 

navegação na internet. Com suas taxas que alcançaram os Mbps, tarefas como 

envio e recebimento de e-mails, downloads de fotos e streaming de vídeos se 

tornaram mais rápidas. Uma das principais interfaces de acesso ao sistema é o 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple  Access), que utiliza técnicas de 

espalhamento espectral onde a informação do usuário é multiplicada por códigos 

derivados da ideia do CDMA. No Brasil, a primeira operadora a oferecer essa rede 

foi a Vivo, em 2004, com CDMA 1X-EVDO atingindo taxas de até 2 Mbps, mas tendo 

seu território limitado. Em 2007, houve um leilão para divisão de faixas de 

frequências entre as operadoras onde as outras 3 também puderam obter cobertura 

nacional. A figura 3.10 representa a evolução das tecnologias de sistemas celulares. 
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Figura 3.10: Representação Rede 3G[10] 

 

 
  

3.7.6 4G 

A tecnologia 4G é a tecnologia móvel em implementação no país. Também 

conhecida como LTE (Long Term Evolution) possui comunicação por pacotes para 

serviços como mensagens instantâneas, transferências de arquivos e vídeos. Para 

serviço de chamadas, onde é necessária uma conexão confiável e estável, o 

sistema ainda está sendo testado no Brasil, pois na maioria dos casos o móvel 

passa a se conectar ao 3G para que a ligação não se perca. Com taxas de até 100 

Mbps, essa tecnologia elevou o conceito de QoS mostrando maior necessidade de 

garantir a demanda de altas taxas e baixo tempo de latência, controlando e 

resolvendo problemas de congestionamento de rede causado por grande quantidade 

de pessoas. 
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3.7.7 5G 

      Muito já se é falado sobre 5G e a expectativa é que ela seja a próxima 

tecnologia que irá revolucionar o modo como é usada a internet. Com o avanço das 

tecnologias e dos estudos sobre Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), 

há a necessidade dos aparelhos estarem conectados entre si, para que essas 

aplicações possam ser controladas, remotamente, pelo usuário e possam se 

comunicar para decidirem suas ações. Tem em vista links por fibra óptica, as taxas 

propostas são de 10 Gbps ou mais. 
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Capítulo 4 

Aplicativos 

4.1.   Introdução 

         Para a escolha dos softwares a serem testados, foram pesquisados os que 

forneciam os dados importantes para a medição e que pudessem ser extraídos para 

a memória do aparelho em um formato de fácil visualização. O programa que abre 

os dados é o Excel. Os dados mais importantes são: a localização da ERB e célula 

onde o aparelho está conectado (latitude e longitude), a potência do sinal recebido, o 

tipo de rede (3G ou 4G) e a operadora. As localizações das ERBs foram verificadas 

pelo site Telebrasil, que fornece a longitude e a latitude de todas elas para todas as 

operadoras. Os softwares escolhidos foram: G-Mon e G-Net Track Lite. 

  

4.2.   Parâmetros fornecidos pelos softwares 

  

         Para o melhor uso dos softwares, foi feita uma pesquisa sobre as informações 

fornecidas por cada um deles. Algumas informações são comuns para todos, como 

as citadas a seguir. 

·         MCC: Indica o código do país; 

·         MNC: é o código da operadora; 

·         TAC: Informação da célula que indica o código do tipo de alocação; 

·   RSSI: Sinal de Referência (RS) Indicador de Potência, que mostra os sinais 

recebidos, usáveis ou não pela sua conexão, misturado com ruídos, serviço co-

canal, e de células adjacentes. É considerado antes do desembaralhamento e de 

correções de dispersão.  

·         LAC (Location Area Code): é um número único da localização do usuário. 

·         CID: Identificação da célula. 
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Algumas informações são específicas para um tipo LTE de rede: 

  

·         eNB (E-Ultran Node B): é um elemento do E-Ultra da LTE, onde E-Ultra é um 

link de comunicação entre duas interfaces, tanto em celular ou sem fio. 

Representa a identificação da célula (CI) em decimal. 

·   LCID: é a identificação da célula para o tipo LTE de rede. Resume na 

concatenação do RNC-ID (identificação de 12 bits da Rede Controladora de 

Rádio) e a Cell ID (16 bits). 

·   RSRP: Potência recebida. Mostra o nível útil do sinal ignorando ruídos. É 

considerado como banda estreita. 

·   RSRQ: é o resultado de todos os sinais de referência recebidos e o RSRP, 

indicando a qualidade do sinal recebido. O RSRQ deve ser POSITIVO para rede 

ser estável. 

  

4.3.   G-Mon 

  

O G-Mon é um scanner para drive-test que tem compatibilidade com GSM, 

CDMA, EVDO, UMTS e LTE. Possui 5 abas de informação, sendo elas: 2G/3G/4G, 

WiFi, Cell History, Info e Drive. Além de apresentar os dados de forma clara, ele 

também possui facilidade na importação dos dados no menu. As abas 2G/3G/4G, 

que têm as informações como potência recebida, tanto do aparelho como de um 

vizinho, e Cell History, contendo um pequeno histórico das células e onde o aparelho 

foi conectado, com o respectivo horário, apresentam as informações que serão 

usadas neste trabalho. O arquivo importado, que pode ser exportado para o Excel 

contém, de forma resumida, as informações usadas neste trabalho, como a 

localização do móvel através de latitude e longitude. As abas e a planilha são 

mostradas nas fotografias 4.1, 4.2 e 4.3 
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Fotografia 4.1:G-Mon - Aba 2G/3G/4G 

 

Fotografia 4.2: G-Mon - Aba CellHistory 

 

Fotografia 4.3: G-Mon - Planilha Excel 

4.4.  G-Net Track Lite 

O G-Net Track Lite é um aplicativo produzido para medição de sinais 2G, 3G 

e 4G e, assim como os outros aplicativos citados aqui, possui compatibilidade com 

GSM, CDMA, EVDO, UMTS e LTE. Possui 5 abas com informações: Cell, Nei, Map, 

Info e Drive. As abas com dados referentes à medição dos sinais são Cell, que 

mostra as informações como potência recebida, e Map, que traz as informações de 

localização. Como no aplicativo anterior, alguns dados importantes são 

apresentados na planilha Excel, como as informações de GPS do móvel. Os 
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recursos são vistos nas fotografias 4.4,4.5 e 4.6 . 

  

Fotografia 4.4: G-Net TrackLite- Aba Cell 

 

Fotografia 4.5: G-Net Track Lite - Aba Map 
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Fotografia 4.6: G-Net Track Lite - Aba Cell 
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Capítulo 5 

Medições e análise 

5.1.  Introdução 

Este capítulo tem como objetivo descrever as principais características e 

funcionalidades dos equipamentos utilizados na medição e na implementação dos 

resultados obtidos. 

5.2.  Equipamentos e softwares utilizados 

         A seguir, são apresentados os equipamentos que foram necessários para a 

realização do experimento. As medições consideradas como referência foram feitas 

com o uso do scanner da ANATEL e para o uso dos aplicativos foram utilizados 

aparelhos celulares, sendo que para o processamento e visualização dos dados 

foram utilizados softwares como o Matlab e Google Earth. 

  

  5.2.1  Scanner 

No caso do presente trabalho, a função de scanner foi utilizada para medição 

de níveis de sinal das respectivas portadoras WCDMA (Wideband Code-Division 

Multiple Access), que é a tecnologia 3G preferida, e  do LTE (Long Term Evolution). 

A figura 5.1 ilustra a configuração típica do sistema de drive teste empregado. 
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Figura 5.1: SwissQual QualiPoc Freerider III 

  

Em conjunto com a Anatel, as medições foram feitas com SwissQual 

QualiPoc Freerider III ao redor do bloco H da UFF. É um aparelho portátil, que usa a 

tecnologia de smartphones e de um scanner R&S. Com esse aparelho, é possível 

realizar testes de voz, dados, vídeo, potência de uma perspectiva real do usuário 

final, incluindo características completas do ambiente ao redor. Os dados podem ser 

baixados diretamente nos smartphones. 

O aparelho é composto por uma mochila compacta e projetada para pesar 

menos que nove quilos e pode ser usado com até seis smartphones. É composto 

por um scanner de RF e conectores de RF para antenas externas opcionais. O 

sistema de GPS do equipamento é através de cabo USB ou por tecnologia 

Bluetooth, podendo ser embutido ou externo. Para bom funcionamento, o ambiente 

precisa trabalhar nas seguintes condições: umidade relativa de 0 a 95%. 

         As especificações técnicas do equipamento são dadas a seguir. 
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Características de RF 

Faixa de 

frequências 

  350MHz a 

4.4GHz 

Nível de incerteza 350 MHz a 3 GHz < 1 dB 

3 GHz a 4.4 GHz < 1,5 dB 

Figura de ruído 900 MHz + 5 dB 

2100 MHz + 6 dB 

3500 MHz + 7 dB 

Intermodulation-

free dynamic range 

900 MHz -2 dBm 

2100 MHz -1 dBm 

3500 MHz -9 dBm 

RF receive paths   1 

VSWR 350 MHz ≤ f ≤ 650 MHz < 3.5 

650MHz ≤ f ≤ 1.95MHz < 2.0 

1.95 MHz ≤ f ≤ 3.0 MHz < 2.25 

3.0 MHz ≤ f ≤ 4.4 MHz < 1.9 

Tabela 5.1: Especificações Técnicas do SwissQual QualiPoc Freerider III 

 Segundo Lee [Mobile Communications Engineering, pág. 14, 1982], em cada 

ponto deve ser tomada uma média de 36 a 50 valores medidos para que se tenha 

uma boa estimativa da média de sinal neste ponto. Assim, nas medições com o 
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scanner, eram capturados dados, em cada ponto, durante um intervalo de 2 

segundos, garantindo bem mais que 50 amostras por ponto. Tais valores foram 

arquivados e empregados, neste trabalho, para comparação com aqueles medidos 

com os celulares, através dos aplicativos escolhidos. 

5.2.2 Celulares 

         Foram utilizados três aparelhos móveis do tipo smartphones. Os modelos 

foram: LenovoVibe K5 modelo de 2016, com processador Quad-core 1.4 GHz 

Cortex-A53, com sistema operacional Android 5.1 Lollipop e tecnologias de rede 

GSM, HSPA e LTE, sendo 3G, HSDPA (High-Speed Downlink Packet  Access) 850, 

900, 1900 e 2100. 

O segundo celular foi um Samsung Galaxy A7, que também é um modelo de 

2015, com processador Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, com sistema operacional 

Android 4.4.4 KitKat e conectividade de rede igual ao móvel anteriormente citado. O 

último aparelho foi um Samsung Galaxy S5 New Edition, que é uma versão de 2015 

do Galaxy S5. Possui o sistema operacional Android 5.1 Lollipop e processador 

Octa-core 1.6 GHz, 64bits. Possui suporte para 2G, 3G e 4G LTE, sendo o 3G, B1 

(2100), B2 (1900, B4 (AWS), B5 (850) e B8 (900), que são faixas de frequências 

utilizadas em serviços de telefonia móvel, divididas por regiões no mundo. A figura 

5.2 mostra os celulares empregados para as medições. 

  

Figura 5.2: Ilustração dos Móveis Usados 
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5.2.3 Matlab 

         O Matlab é um software criado para operações matemáticas, criação e 

manuseio de matrizes, traçado de gráficos, entre outras funções. Com suas 

extensões, pode-se montar e simular circuitos, processar e analisar sinais de RF, 

etc. Este software foi utilizado no trabalho para busca, processamento e comparação 

dos dados nas planilhas e criação de arquivos com extensão .KML.  Os programas 

criados estão apresentados no Anexo I. 

5.2.4 Google Earth 

  O Google Earth é um programa desenvolvido pela Google, que apresenta a 

imagem do globo terrestre através de imagens captadas por satélites de diversas 

fontes, onde podemos selecionar qualquer área para ter uma visão mais de perto em 

3D de prédios e relevos, tanto diurna como noturna. Também é possível ter a visão 

do nível da rua, através das imagens do Google Street e Maps. Com ele, pode-se 

calcular distâncias, traçar caminhos e polígonos, marcar pontos com as 

coordenadas desejadas, entre outros recursos. Sua extensão para traçado de 

pontos é a .KML. 

5.3.  Descrição da medição 

         Para a realização das medições com os celulares e os aplicativos instalados, 

foi escolhida a área externa de um prédio, no campus da Praia Vermelha da UFF, 

onde já haviam sido feitas as medições, em conjunto com a Anatel, com o scanner 

portátil, já especificado anteriormente. Para que as medidas da Anatel servissem 

como base de comparação, as medições foram realizadas no entorno do bloco H, da 

mesma forma que aquelas realizadas com o scanner, sendo ele dividido em, lateral 

esquerda, a frente do prédio, a primeira e a segunda parte da lateral esquerda, pois 

há um canteiro de plantas entre elas. Foram realizadas duas voltas, sendo uma para 

cada aplicativo. Os locais podem ser vistos nas fotografias 5.1,5.2,5.3 e 5.4.  
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Fotografia 5.1: Lateral Esquerda 

 

Fotografia 5.2: Frente do Prédio 
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Fotografia 5.3: Lateral Direita Primeira Parte 

 

Fotografia 5.4: Lateral Direita Segunda Parte 

 

         A operadora escolhida foi a TIM, dado que esta é a operadora mais comum 

entre os celulares disponíveis para a medição. 

         Com os aplicativos instalados em cada celular, foi decidido o uso do 3G, 

então, selecionado para que não houvesse conexão com células de tecnologia 4G. 

Os procedimentos para a realização das medições estão a seguir. 
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Os aparelhos foram colocados lado a lado em suporte para reduzir a 

diferença de percurso do sinal recebido por eles, e de GPS, como mostrado na 

fotografia 5.5.Em cada ponto os aplicativos dos três celulares eram acionados ao 

mesmo tempo e coletavam as medidas durante um intervalo de 1 minuto. Para maior 

controle, todos os horários eram anotados e o tempo de aquisição era 

cronometrado. 

Foi dado um espaçamento de 2,5 metros entre os pontos e realizadas as 

medições em 69 pontos, sendo 32 na lateral esquerda, 10 na frente do prédio e 27 

na lateral direita. Tais pontos podem ser melhor visualizados na fotografia 5.6. 

 

Fotografia 5.5: Posição dos Celulares no Suporte 
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Fotografia 5.6: Localização dos Pontos Medidos 

 

5.4.  Análise e Resultados 

Para que os dados fossem comparados e analisados foi necessário organizar 

as planilhas para que elas pudessem ser lidas pelo Matlab sem problemas. Para 

visualização dos pontos medidos com as coordenadas fornecidas pelos aplicativos e 

pelo scanner, tirou-se a média das coordenadas,de cada ponto, fornecidas pelos 

aplicativos de cada ponto, obtendo-se 69 pontos. Usou-se um código que gera um 

arquivo com extensão KML que marca os pontos no Google Earth. Após a 

adaptação do código, foram encontradas as imagens das fotografias 5.7, 5.8, 5.9, 

5.10 e 5.11 para o scanner e para os aplicativos G-MoN e G-Net-Track Lite do 

primeiro e do terceiro celular, pois o segundo não apresentou as coordenadas em 

nenhuma das planilhas dos aplicativos. Para a realização das comparações 

explicadas mais adiante, considerou-se que as coordenadas do segundo aparelho 

fossem iguais às do primeiro.   
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Fotografia 5.7: Pontos Medidos Pelo Scanner 

 

Fotografia 5.8: G-MoN Primeiro Celular 
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Fotografia 5.9: G-MoN Segundo Celular 

 

Fotografia 5.10: G-Net Primeiro Celular 
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Fotografia 5.11: G-Net Segundo Celular 

 

Mesmo os celulares estando lado a lado, o GPS considera a mesma 

localização e a posição dos pontos no Google Earth varia para cada aparelho e para 

cada aplicativo, o que pode ser ocasionado por problemas de recepção do sinal de 

posicionamento GPS do celular. 

Como visto, não foi necessário o deslocamento dos pontos para a posição que 

deveriam estar, pois tanto os do scanner como os aplicativos estão deslocados da 

mesma maneira. 

Observou-se uma irregularidade nas potências apresentadas pelos 

smarthphones, que em ambos os aplicativos foram constantes em todos os pontos. 

Para o segundo aparelho: Gmon: -85dBm e G-Net: -95dBm e para o terceiro: Gmon: 

-89dBm e G-Net: -51dBm. Esses valores constantes podem ser associados a uma 

aproximação ou média que os aparelhos realizam automaticamente. Então a partir 

dessas considerações foi iniciado o processamento dos dados. 

Para a comparação dos pontos, os dados do scanner foram divididos em três 

partes, de acordo com os dos aplicativos. Como o início das medidas do scanner foi 

na metade da lateral esquerda do prédio (na entrada principal) a divisão ficou assim: 
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do 1 ao 45 e do 172 ao 212 na lateral esquerda, do 46 ao 79 na frente e do 80 ao 

171 na lateral direita. Os pontos de referência foram os medidos pelos aplicativos. 

Com o objetivo de diminuir a granularidade das medições e aumentar a 

precisão perdida por causa da informação de posicionamento dada pelos aparelhos, 

foi feito o agrupamento dos dados selecionando pontos de referência e dando uma 

margem de aproximadamente 5 metros. A partir do ponto de referência, todos os 

pontos localizados a uma distância de 5 metros tanto na latitude como na longitude, 

foram somados e a média das potência para esse ponto foi gerada. Com as 

potências foi feita a média para cada ponto, calculado o erro, que é a diferença entre 

as potências do scanner e as do aplicativos e calculado o desvio padrão. Todos os 

resultados podem ser vistos no Anexo II. 

  

5.5. Conclusão 

Na busca de um aplicativo que possa ser usado no celular, para medir o nível 

de sinal num ponto de interesse, medições foram realizadas, no entorno do bloco H 

da UFF, com um equipamento de alta sensibilidade: o scanner SwissQual QualiPoc 

Freerider III, e comparadas com medições realizadas por três diferentes celulares, 

empregando-se dois aplicativos diferentes: com boa Quanto à quantidade de 

aquisição de dados durante a medição, o aplicativo G-Mon e G-Net Track Lite. 

Realizados os testes, concluiu-se que o aplicativo G-Mon apresentou melhor 

desempenho, pois como foi garantido, houve uma aquisição a cada um segundo, 

apresentando um erro médio e desvio padrão variando nas faixas mostradas na 

tabela 5.2. 
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  Celular 1 Celular 2 Celular 3 

G-Mon Média 0.05 a 18.59 -10.09 a 
20.07 

-6.10 a 
23.70 

 Desvio Padrão 0.01 a 3.99 0.14 a 
6.35 

0.16 a 
7.50 

G-Net Track Lite Média 0.48 a 26.70 0.09 a 
30.07 

13.92 a 
40.07 

 Desvio Padrão 0.08 a 7.36 0.02 a 
9.51 

4.01 a 
8.43 

Tabela 5.2: Faixas das médias e desvio para os 2 aplicativos e para todos os aparelhos 

 

O G-Net Track não salvou os dados a cada segundo, mesmo sendo 

configurado para isso. Para cada celular, os aplicativos se comportaram de maneiras 

diferentes, com isso pode-se ver que o melhor aplicativo foi o G-Mon em um celular 

de marca diferente de Samsung, por ter menor diferença com as medidas do 

scanner, que é um dispositivo com alta sensibilidade, com excelente precisão. 

Para melhor visualização do comportamento dos aplicativos nas diferentes 

partes do prédio, para o primeiro celular, são mostradas as tabelas abaixo, onde a 

5.3 mostra o desvio padrão e erro do G-Net e a 5.4 do G-Mon, que apresentou 

melhor resultado. A lateral direita foi a parte que demonstrou melhor recepção do 

sinal, pois apresenta mais proximidade com a ERB e a lateral esquerda a pior 

recepção, por estar mais sujeita a multipercursos. 

 Erro Desvio Padrão 

Lateral Esquerda 0.48 a 26.70 0.08 a 4.74 

Frente 1.75 a 23.28 0.55 a 7.36 

Lateral Direita 0.49 a 17.58 0.09 a 4.89 

Tabela 5.3: G-Net Primeiro Celular 

 

 Erro Desvio Padrão 

Lateral Esquerda 0.14 a 18.59 0.02 a 3.29 

Frente 0.94 a 12.64 0.29 a 3.99 

Lateral Direita 0.05 a 16.62 0.01 a 3.19 

Tabela 5.4: G-Mon Primeiro Celular 
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Para melhor avaliação dos aplicativos, propõem-se outros experimentos com 

diferentes tipos de marcas de aparelhos, outras operadoras e também para a quarta 

geração de tecnologia móvel (4G).  

.  
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ANEXO A - Programas Utilizados 

Segue abaixo o programa utilizado para a comparação dos valores das 
potências. O programa foi feito para um aplicativo e adaptado para o outro. 
  
clear all 
close all 
  
%%Dados do Scanner%% 
sinal = xlsread('Dados_scanner.xlsx'); 
latitude = sinal(:,5); 
longitude = sinal(:,6); 
lati = latitude./1000000; 
long = longitude./1000000; 
potencia = sinal(:,12); 
potencia = 10.^(sinal(:,12)/10); 
  
delta=5; %%Valor em metros da comparação das distâncias das coordenadas%% 
  
[a,b]=size(lati); 
j=1; 
k=49; 
fori=1:(k+1):a-k 
 dados(j,1)=mean(lati(i:i+k)); 
 dados(j,2)=mean(long(i:i+k)); 
dados(j,3)=10*log10(mean(potencia(i:i+k))); 
 j=j+1; 
end 
  
%%Divisão dos dados%% 
dados_parte1(:,1) = vertcat(dados(1:45,1), dados(172:212,1));  %%comparar a longitude%% 
dados_parte1(:,2) = vertcat(dados(1:45,2), dados(172:212,2)); 
dados_parte1(:,3) = vertcat(dados(1:45,3), dados(172:212,3)); 
  
dados_parte2(:,1) = dados(46:79,1);  %%comparar a latitude%% 
dados_parte2(:,2) = dados(46:79,2); 
dados_parte2(:,3) = dados(46:79,3); 
  
dados_parte3(:,1) = dados(80:171,1);  %%comparar a longitude%% 
dados_parte3(:,2) = dados(80:171,2); 
dados_parte3(:,3) = dados(80:171,3); 
  
%%Diferença entre os pontos%% 
  
entrada = input('Digite 1 para g_net Pedro, 2 para g-net Heitor e 3 para g-net Daniel'); 
  
if entrada == 1 || entrada == 2 
  
for j = 1:69 %numero de pontos medidos nos celulares numero de arquivos 
cleararquivolati_applong_applati_medlongi_med 
arquivo = xlsread(['g_net_track_p_' num2str(j) '.xlsx']); 
lati_app = arquivo(:,2); %%Pega as latitudes e longitudes de cada arquivo excel%% 
long_app = arquivo(:,1); 
potencia_app = arquivo(:,5); 
lati_med = median(lati_app); %%Faz as medias das coordenadas%% 
longi_med = median(long_app); 



52 
 

 
 

potencia_app_linear = nthroot(10.^potencia_app,10); 
potencia_app_media = sum(potencia_app_linear)/(length(potencia_app_linear)); 
potencia_med(j) = 10*log10(potencia_app_media); 
latitude_med(j) = lati_med/100000; %%Acerta as coordenadas para graus decimais%% 
longitude_med(j) = longi_med/100000; 
end 
     longitude_med_parte1 = longitude_med(1:32); 
     pot_med_parte1 = potencia_med(1:32); 
     latitude_med_parte2 = latitude_med(33:42); 
     pot_med_parte2 = potencia_med(33:42); 
longitude_med_parte3 = longitude_med(43:69); 
pot_med_parte3 = potencia_med(43:69); 
  
 %%Salvando as coordenadas dos apps e as potencias médias do scanner em uma 
matriz%% 
results_scanner_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
 results_scanner_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
 results_scanner_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
 results_scanner_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
 results_scanner_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
results_scanner_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
  
 %%Salvando as coordenadas dos apps e as potencias médias dos apps em uma matriz%% 
results_app_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
results_app_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
results_app_parte1(:,3) = pot_med_parte1; 
results_app_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
results_app_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
results_app_parte2(:,3) = pot_med_parte2; 
results_app_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
results_app_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
results_app_parte3(:,3) = pot_med_parte3; 
results_app = vertcat(results_app_parte1, results_app_parte2, results_app_parte3); 
  
%%Salvando as coordenadas dos apps e as diferenças em uma matriz%% 
results_dif_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
results_dif_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
results_dif_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
results_dif_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
results_dif_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
results_dif_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
  
 %%Salvando as coordenadas dos apps e as diferenças em uma matriz%% 
dp_dif_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
dp_dif_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
dp_dif_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
dp_dif_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
dp_dif_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
dp_dif_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
  
end 
if entrada == 2 
 results_app_parte1(:,3) = -95; 
 results_app_parte2(:,3) = -95; 
 results_app_parte3(:,3) = -95; 
results_app = vertcat(results_app_parte1, results_app_parte2, results_app_parte3); 
end 
  
if entrada == 3 
for j = 1:69 %numero de pontos medidos nos celulares 
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cleararquivolati_applong_applati_medlongi_med 
arquivo = xlsread(['gnet_daniel_' num2str(j) '.xlsx']); 
lati_app = arquivo(:,2); %%Pega as latitudes e longitudes de cada arquivo excel%% 
long_app = arquivo(:,1); 
potencia_app = arquivo(:,5); 
lati_med = median(lati_app); %%Faz as medias das coordenadas%% 
longi_med = median(long_app); 
potencia_app_linear = nthroot(10.^potencia_app,10); 
potencia_app_media = sum(potencia_app_linear)/(length(potencia_app_linear)); 
potencia_med(j) = 10*log10(potencia_app_media); 
latitude_med(j) = lati_med/100000; %%Acerta as coordenadas para graus decimais%% 
longitude_med(j) = longi_med/100000; 
end 
         longitude_med_parte1 = longitude_med(1:32); 
         pot_med_parte1 = potencia_med(1:32); 
         latitude_med_parte2 = latitude_med(33:42); 
         pot_med_parte2 = potencia_med(33:42); 
longitude_med_parte3 = longitude_med(43:69); 
pot_med_parte3 = potencia_med(43:69); 
  
     %%Salvando as coordenadas dos apps e as potencias médias do scanner em uma 
matriz%% 
results_scanner_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
 results_scanner_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
 results_scanner_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
 results_scanner_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
 results_scanner_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
results_scanner_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
  
  %%Salvando as coordenadas dos apps e as potencias médias dos apps em uma matriz%% 
results_app_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
results_app_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
results_app_parte1(:,3) = pot_med_parte1; 
results_app_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
results_app_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
results_app_parte2(:,3) = pot_med_parte2; 
results_app_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
results_app_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
results_app_parte3(:,3) = pot_med_parte3; 
results_app = vertcat(results_app_parte1, results_app_parte2, results_app_parte3); 
  
 %%Salvando as coordenadas dos apps e as diferenças em uma matriz%% 
results_dif_parte1(:,1) = latitude_med(1:32); 
results_dif_parte1(:,2) = longitude_med_parte1; 
results_dif_parte2(:,1) = latitude_med_parte2; 
results_dif_parte2(:,2) = longitude_med(33:42); 
results_dif_parte3(:,1) = latitude_med(43:69); 
results_dif_parte3(:,2) = longitude_med_parte3; 
  
end 
  
     %%Lado esquerdo do prédio%% 
for n = 1:32 %%Varia a parte 1 do app%% 
for i = 1:length(dados_parte1) %%Varia a parte 1 do scanner%% 
  
longitude = longitude_med_parte1(n) - dados_parte1(i,2); 
longi_metro(i,n) = deg2km(longitude)*1000; 
longi_metro_mod = abs(longi_metro); 
iflongi_metro_mod(i,n) <= delta %%Maior distancia em metros visto pelo earth%% 
potencia_scanner_parte1(i,n) = dados_parte1(i,3); %%Pega a potencia dos pontos certos%% 
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end 
  
end 
end 
  
%%Frentedoprédio%% 
for n = 1:10 %%Varia a parte 2 do app%% 
for i = 1:length(dados_parte2) %%Varia a parte 2 do scanner%% 
  
latitude = latitude_med_parte2(n) - dados_parte2(i,1); %%Faz a diferença entre as duas 
coordenadas%% 
lati_metro(i,n) = deg2km(latitude)*1000; %%Passa de graus decimais para km%% 
lati_metro_mod = abs(lati_metro); 
iflati_metro_mod(i,n) <= delta %%Maior distancia em metros visto pelo earth%% 
potencia_scanner_parte2(i,n) = dados_parte2(i,3); %%Pega a potencia dos pontos certos%% 
end 
  
end 
end 
  
 %%Lateral direita%% 
for n = 1:27   %%Varia a parte 3 do app%% 
for i = 1:length(dados_parte3) %%Varia a parte 3 do scanner%% 
longitude = longitude_med_parte3(n) - dados_parte3(i,2); 
longi_metro(i,n) = deg2km(longitude)*1000; 
longi_metro_mod = abs(longi_metro); 
iflongi_metro_mod(i,n) <= delta %%Maior distancia em metros visto pelo earth%%  
potencia_scanner_parte3(i,n) = dados_parte3(i,3); %%Pega a potencia dos pontos certos%% 
end 
end 
end 
  
 %%Calcula a media das potencias certas do scanner%% 
  
for f = 1:32 %%Parte 1%% 
clearpotpot_certa po1 
pot = potencia_scanner_parte1(:,f); 
pot1 = find(pot); 
pot_certa = pot(pot1); 
pot_linear = nthroot((10.^pot_certa),10); 
     pot_scanner_parte1_media = sum(pot_linear)/(length(pot_linear)); 
     pot_scanner_parte1_dbm(f) = 10*log10(pot_scanner_parte1_media);  
end 
  
for f = 1:10 %%Parte 2%% 
clear pot pot_certa po1 
pot = potencia_scanner_parte2(:,f); 
     pot1 = find(pot); 
pot_certa = pot(pot1); 
pot_linear = nthroot((10.^pot_certa),10); 
     pot_scanner_parte2_media = sum(pot_linear)/(length(pot_linear)); 
     pot_scanner_parte2_dbm(f) = 10*log10(pot_scanner_parte2_media); 
end 
  
for f = 1:27 %%Parte 3%% 
clear pot pot_certa po1 
pot = potencia_scanner_parte3(:,f); 
     pot1 = find(pot); 
pot_certa = pot(pot1); 
pot_linear = nthroot((10.^pot_certa),10); 
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     pot_scanner_parte3_media = sum(pot_linear)/(length(pot_linear)); 
     pot_scanner_parte3_dbm(f) = 10*log10(pot_scanner_parte3_media); 
end 
  
%%Salvando as coordenadas dos apps e as potencias médias do scanner em uma matriz%% 
results_scanner_parte1(:,3) = pot_scanner_parte1_dbm(1:32); %pega potencia 
results_scanner_parte2(:,3) = pot_scanner_parte2_dbm(1:10); %pega potencia 
results_scanner_parte3(:,3) = pot_scanner_parte3_dbm(1:27); %pega potencia 
results_scanner = vertcat(results_scanner_parte1, results_scanner_parte2, results_scanner_parte3); 
%%Comparação das potencias%% 
  
if entrada == 1  
for f = 1:32 
dif1(f) = abs(pot_scanner_parte1_dbm(f) - pot_med_parte1(f)); 
end 
for f = 1:10 
dif2(f) = abs(pot_scanner_parte2_dbm(f) - pot_med_parte2(f)); 
end 
for f = 1:27 
dif3(f) = abs(pot_scanner_parte3_dbm(f) - pot_med_parte3(f)); 
end 
end 
  
if entrada == 2 
for f = 1:32 
dif1(f) = abs(pot_scanner_parte1_dbm(f) - (-95)); 
end 
for f = 1:10 
dif2(f) = abs(pot_scanner_parte2_dbm(f) - (-95)); 
end 
for f = 1:27 
dif3(f) = abs(pot_scanner_parte3_dbm(f) - (-95)); 
end 
end 
  
if entrada == 3 
for f = 1:32 
dif1(f) = abs(pot_scanner_parte1_dbm(f) - (-51)); 
end 
for f = 1:10 
dif2(f) = abs(pot_scanner_parte2_dbm(f) - (-51)); 
end 
for f = 1:27 
dif3(f) = abs(pot_scanner_parte3_dbm(f) - (-51)); 
end 
end 
  
%%Salvando as coordenadas dos apps e as diferenças em uma matriz%% 
results_dif_parte1(:,3) = dif1; 
results_dif_parte2(:,3) = dif2; 
results_dif_parte3(:,3) = dif3; 
  
dp_dif_parte1(:,3) = sqrt((results_dif_parte1(:,3).^2)/length(results_dif_parte1)); %%Calcula o desvio 
padrão%% 
dp_dif_parte2(:,3) = sqrt((results_dif_parte2(:,3).^2)/length(results_dif_parte2)); 
dp_dif_parte3(:,3) = sqrt((results_dif_parte3(:,3).^2)/length(results_dif_parte3)); 
  
results_dif = vertcat(results_dif_parte1, results_dif_parte2, results_dif_parte3); %%Resultado do erro 
e do desvio padrão%% 
results_dp = vertcat(dp_dif_parte1, dp_dif_parte2, dp_dif_parte3); 
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results_gnet = horzcat(results_scanner, results_app(:,3), results_dif(:,3), results_dp(:,3)); 
%%Resultado final que vai ser salvo em uma planilha%% 
xlswrite('Resultado_G-Net',results_gnet); 
  
entrada2 = input('Digite 1 para scanner, 2 para apps e 3 para diferença, 4 para o desvio padrao'); 
  
if entrada2 == 1 
lat = results_scanner(:,1); 
lon = results_scanner(:,2); 
value = results_scanner(:,3); 
  
[a,b]=size(sinal); 
ponto=[1:a]; 
  
arqsaida='Plot_gnet_final_scanner'; 
name='gnet_final_scanner' 
  
PlotaGoogleEarth(ponto, lat,lon,value,arqsaida,name)   
end 
  
if entrada2 == 2 
lat = results_app(:,1); 
lon = results_app(:,2); 
value = results_app(:,3); 
  
[a,b]=size(sinal); 
ponto=[1:a]; 
  
arqsaida='Plot_gnet_final_app'; 
name='gnet_final_app' 
  
PlotaGoogleEarth(ponto, lat,lon,value,arqsaida,name)   
end 
  
if entrada2 == 3 
lat = results_dif(:,1); 
lon = results_dif(:,2); 
value = results_dif(:,3); 
  
[a,b]=size(sinal); 
ponto=[1:a]; 
  
arqsaida='Plot_gnet_final_diferenca'; 
name='gnet_final_dif' 
  
PlotaGoogleEarth(ponto, lat,lon,value,arqsaida,name) 
end 
  
if entrada2 == 4 
lat = results_dp(:,1); 
lon = results_dp(:,2); 
value = results_dp(:,3); 
  
[a,b]=size(sinal); 
ponto=[1:a]; 
  
arqsaida='Plot_gnet_final_desviop'; 
name='gnet_final_dp' 
 PlotaGoogleEarth(ponto, lat,lon,value,arqsaida,name) 
end  
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ANEXO B - Planilhas dos Resultados Obtidos 

G-Mon 

 

Primeiro Aparelho 

Latitude Longitude 

Potência 

Scanner 

Potência 

Aplicativo Erro 

Desvio 

Padrão 

-22,9043 -43,1341 -93,92 -82,65 11,27 1,99 

-22,9043 -43,1342 -93,11 -77,66 15,45 2,73 

-22,9043 -43,1342 -93,11 -74,52 18,59 3,29 

-22,9042 -43,1342 -91,08 -77,21 13,87 2,45 

-22,9041 -43,1342 -91,08 -78,63 12,45 2,20 

-22,9041 -43,1342 -91,08 -79,44 11,64 2,06 

-22,9041 -43,1342 -91,08 -75,09 15,99 2,83 

-22,9041 -43,1343 -91,12 -75,50 15,62 2,76 

-22,9042 -43,1343 -88,44 -75,00 13,44 2,38 

-22,9042 -43,1344 -86,57 -75,00 11,57 2,04 

-22,9042 -43,1344 -78,25 -78,11 0,14 0,02 

-22,9042 -43,1344 -77,99 -76,49 1,51 0,27 

-22,9043 -43,1345 -77,73 -76,81 0,92 0,16 

-22,9043 -43,1345 -77,37 -74,98 2,38 0,42 

-22,9044 -43,1346 -74,99 -85,48 10,49 1,86 

-22,9044 -43,1346 -74,99 -85,10 10,11 1,79 

-22,9043 -43,1346 -74,99 -85,21 10,22 1,81 

-22,9043 -43,1346 -74,99 -83,51 8,52 1,51 

-22,9043 -43,1346 -73,78 -84,97 11,18 1,98 

-22,9043 -43,1346 -73,78 -82,78 9,00 1,59 

-22,9043 -43,1347 -74,41 -79,27 4,87 0,86 

-22,9043 -43,1347 -74,41 -77,83 3,42 0,60 

-22,9043 -43,1347 -74,41 -80,39 5,99 1,06 
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-22,9043 -43,1348 -75,51 -79,16 3,66 0,65 

-22,9043 -43,1348 -75,51 -77,82 2,31 0,41 

-22,9043 -43,1348 -78,00 -79,00 1,00 0,18 

-22,9043 -43,1348 -77,46 -77,15 0,31 0,05 

-22,9043 -43,1349 -77,58 -74,59 2,98 0,53 

-22,9043 -43,1349 -74,39 -78,60 4,22 0,75 

-22,9044 -43,135 -76,08 -74,91 1,17 0,21 

-22,9044 -43,135 -74,26 -76,81 2,55 0,45 

-22,9044 -43,135 -76,05 -79,12 3,07 0,54 

-22,9044 -43,1351 -66,36 -79,00 12,64 4,00 

-22,9044 -43,135 -77,67 -75,76 1,91 0,60 

-22,9044 -43,135 -77,67 -75,43 2,24 0,71 

-22,9044 -43,1351 -74,80 -75,74 0,94 0,30 

-22,9044 -43,135 -66,12 -73,20 7,08 2,24 

-22,9045 -43,1351 -64,94 -76,80 11,86 3,75 

-22,9045 -43,1351 -65,55 -74,19 8,64 2,73 

-22,9045 -43,1351 -64,93 -73,13 8,20 2,59 

-22,9046 -43,135 -68,93 -73,76 4,83 1,53 

-22,9046 -43,135 -71,17 -73,25 2,08 0,66 

-22,9045 -43,135 -79,56 -73,35 6,21 1,19 

-22,9045 -43,1349 -79,87 -77,09 2,79 0,54 

-22,9045 -43,1349 -79,87 -80,35 0,48 0,09 

-22,9046 -43,1349 -79,87 -74,46 5,41 1,04 

-22,9046 -43,1349 -79,22 -79,76 0,54 0,10 

-22,9045 -43,1349 -78,49 -75,38 3,11 0,60 

-22,9045 -43,1347 -78,41 -77,00 1,41 0,27 

-22,9045 -43,1347 -78,41 -82,06 3,66 0,70 

-22,9045 -43,1347 -78,41 -79,35 0,94 0,18 

-22,9045 -43,1347 -78,41 -79,29 0,88 0,17 
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-22,9045 -43,1347 -78,41 -78,33 0,08 0,01 

-22,9045 -43,1346 -82,73 -82,51 0,21 0,04 

-22,9045 -43,1346 -82,73 -79,64 3,09 0,59 

-22,9045 -43,1346 -85,75 -82,46 3,29 0,63 

-22,9046 -43,1345 -79,07 -79,41 0,33 0,06 

-22,9046 -43,1345 -79,07 -82,67 3,60 0,69 

-22,9046 -43,1345 -79,07 -82,25 3,18 0,61 

-22,9046 -43,1345 -79,07 -85,07 6,00 1,15 

-22,9046 -43,1345 -79,07 -84,38 5,31 1,02 

-22,9046 -43,1344 -78,72 -80,40 1,68 0,32 

-22,9046 -43,1344 -79,10 -79,01 0,09 0,02 

-22,9046 -43,1344 -79,10 -79,05 0,05 0,01 

-22,9046 -43,1343 -84,21 -82,79 1,42 0,27 

-22,9046 -43,1343 -88,12 -84,36 3,76 0,72 

-22,9046 -43,1343 -88,12 -81,68 6,45 1,24 

-22,9046 -43,1342 -95,75 -79,13 16,62 3,20 

-22,9046 -43,1342 -95,10 -79,02 16,08 3,09 

      

 

Segundo Aparelho 

Latitude Longitude 

Potência 

Scanner Potência Aplicativo Erro 

Desvio 

Padrão 

-22,90431 -43,13413 -93,92 -85,00 -8,92 1,58 

-22,90425 -43,13418 -93,11 -85,00 -8,11 1,43 

-22,90425 -43,13418 -93,11 -85,00 -8,11 1,43 

-22,90415 -43,13422 -91,08 -85,00 -6,08 1,07 

-22,90414 -43,13422 -91,08 -85,00 -6,08 1,07 
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-22,90414 -43,13422 -91,08 -85,00 -6,08 1,07 

-22,90408 -43,13423 -91,08 -85,00 -6,08 1,07 

-22,90411 -43,13427 -91,12 -85,00 -6,12 1,08 

-22,90415 -43,1343 -88,44 -85,00 -3,44 0,61 

-22,90418 -43,13435 -86,57 -85,00 -1,57 0,28 

-22,9042 -43,13438 -78,25 -85,00 6,75 1,19 

-22,90422 -43,13441 -77,99 -85,00 7,01 1,24 

-22,90426 -43,13447 -77,73 -85,00 7,27 1,28 

-22,90428 -43,13449 -77,37 -85,00 7,63 1,35 

-22,90436 -43,13458 -74,99 -85,00 10,01 1,77 

-22,90435 -43,13457 -74,99 -85,00 10,01 1,77 

-22,90434 -43,13457 -74,99 -85,00 10,01 1,77 

-22,90434 -43,13457 -74,99 -85,00 10,01 1,77 

-22,90429 -43,13461 -73,78 -85,00 11,22 1,98 

-22,90428 -43,13461 -73,78 -85,00 11,22 1,98 

-22,90432 -43,13469 -74,41 -85,00 10,59 1,87 

-22,90429 -43,13469 -74,41 -85,00 10,59 1,87 

-22,90429 -43,13469 -74,41 -85,00 10,59 1,87 

-22,90434 -43,13476 -75,51 -85,00 9,49 1,68 

-22,90433 -43,13476 -75,51 -85,00 9,49 1,68 

-22,90433 -43,13484 -78,00 -85,00 7,00 1,24 

-22,9043 -43,13482 -77,46 -85,00 7,54 1,33 

-22,90429 -43,13488 -77,58 -85,00 7,42 1,31 

-22,90432 -43,13493 -74,39 -85,00 10,61 1,88 

-22,90437 -43,13498 -76,08 -85,00 8,92 1,58 

-22,90436 -43,13497 -74,26 -85,00 10,74 1,90 

-22,90439 -43,13499 -76,05 -85,00 8,95 1,58 

-22,90443 -43,13505 -66,36 -85,00 18,64 5,89 

-22,90438 -43,13504 -77,67 -85,00 7,33 2,32 
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-22,90439 -43,13504 -77,67 -85,00 7,33 2,32 

-22,90442 -43,13505 -74,80 -85,00 10,20 3,23 

-22,90444 -43,13503 -66,12 -85,00 18,88 5,97 

-22,90446 -43,13507 -64,94 -85,00 20,06 6,34 

-22,90448 -43,13509 -65,55 -85,00 19,45 6,15 

-22,9045 -43,13505 -64,93 -85,00 20,07 6,35 

-22,90455 -43,13498 -68,93 -85,00 16,07 5,08 

-22,90456 -43,13497 -71,17 -85,00 13,83 4,37 

-22,90453 -43,13495 -79,56 -85,00 5,44 1,05 

-22,90454 -43,13494 -79,87 -85,00 5,13 0,99 

-22,90454 -43,13492 -79,87 -85,00 5,13 0,99 

-22,90455 -43,13491 -79,87 -85,00 5,13 0,99 

-22,90456 -43,13488 -79,22 -85,00 5,78 1,11 

-22,90454 -43,13486 -78,49 -85,00 6,51 1,25 

-22,90454 -43,13468 -78,41 -85,00 6,59 1,27 

-22,90454 -43,13468 -78,41 -85,00 6,59 1,27 

-22,90454 -43,13468 -78,41 -85,00 6,59 1,27 

-22,90454 -43,13468 -78,41 -85,00 6,59 1,27 

-22,90454 -43,13468 -78,41 -85,00 6,59 1,27 

-22,90453 -43,13459 -82,73 -85,00 2,27 0,44 

-22,90453 -43,13459 -82,73 -85,00 2,27 0,44 

-22,90451 -43,13456 -85,75 -85,00 -0,75 0,14 

-22,90456 -43,13449 -79,07 -85,00 5,93 1,14 

-22,90456 -43,13449 -79,07 -85,00 5,93 1,14 

-22,90456 -43,13449 -79,07 -85,00 5,93 1,14 

-22,90456 -43,13449 -79,07 -85,00 5,93 1,14 

-22,90456 -43,13448 -79,07 -85,00 5,93 1,14 

-22,90459 -43,13439 -78,72 -85,00 6,28 1,21 

-22,90459 -43,13438 -79,10 -85,00 5,90 1,14 
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-22,90459 -43,13438 -79,10 -85,00 5,90 1,14 

-22,90457 -43,13433 -84,21 -85,00 0,79 0,15 

-22,90457 -43,13427 -88,12 -85,00 -3,12 0,60 

-22,90457 -43,13427 -88,12 -85,00 -3,12 0,60 

-22,90458 -43,1342 -95,75 -85,00 -10,75 2,07 

-22,90458 -43,13417 -95,10 -85,00 -10,10 1,94 

 

Terceiro Aparelho 

Latitude Longitude 

Potência 

Scanner Potência Aplicativo Erro 

Desvio 

Padrão 

-22,90435 -43,13425 -91,08 -89,00 -2,08 0,37 

-22,90426 -43,13426 -91,08 -89,00 -2,08 0,37 

-22,90423 -43,13426 -91,08 -89,00 -2,08 0,37 

-22,9042 -43,13418 -93,11 -89,00 -4,11 0,73 

-22,90413 -43,13418 -93,11 -89,00 -4,11 0,73 

-22,90411 -43,1342 -92,35 -89,00 -3,35 0,59 

-22,90413 -43,13421 -91,77 -89,00 -2,77 0,49 

-22,90419 -43,13425 -91,08 -89,00 -2,08 0,37 

-22,90424 -43,13431 -86,57 -89,00 2,43 0,43 

-22,90427 -43,13435 -86,57 -89,00 2,43 0,43 

-22,90428 -43,13438 -78,25 -89,00 10,75 1,90 

-22,90431 -43,13442 -77,99 -89,00 11,01 1,95 

-22,90434 -43,13446 -78,48 -89,00 10,52 1,86 

-22,90435 -43,13448 -77,37 -89,00 11,63 2,06 

-22,90437 -43,13458 -74,99 -89,00 14,01 2,48 

-22,90436 -43,13461 -73,78 -89,00 15,22 2,69 

-22,90436 -43,13464 -73,93 -89,00 15,07 2,66 

-22,90428 -43,13465 -73,72 -89,00 15,28 2,70 

-22,90427 -43,13467 -73,96 -89,00 15,04 2,66 

-22,90425 -43,13468 -73,96 -89,00 15,04 2,66 
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-22,90424 -43,13469 -74,41 -89,00 14,59 2,58 

-22,90424 -43,13472 -74,35 -89,00 14,65 2,59 

-22,90424 -43,13474 -74,94 -89,00 14,06 2,49 

-22,90424 -43,13475 -75,29 -89,00 13,71 2,42 

-22,90424 -43,13477 -75,51 -89,00 13,49 2,39 

-22,90425 -43,1348 -77,33 -89,00 11,67 2,06 

-22,90424 -43,13483 -77,82 -89,00 11,18 1,98 

-22,90427 -43,13485 -77,71 -89,00 11,29 2,00 

-22,90428 -43,13489 -74,61 -89,00 14,39 2,54 

-22,90429 -43,13491 -74,01 -89,00 14,99 2,65 

-22,90429 -43,13491 -74,01 -89,00 14,99 2,65 

-22,90435 -43,13499 -76,05 -89,00 12,95 2,29 

-22,90438 -43,13503 -77,67 -89,00 11,33 3,58 

-22,90438 -43,13503 -77,67 -89,00 11,33 3,58 

-22,90439 -43,13503 -77,67 -89,00 11,33 3,58 

-22,90441 -43,13503 -74,80 -89,00 14,20 4,49 

-22,90443 -43,13504 -66,36 -89,00 22,64 7,16 

-22,90445 -43,13504 -66,12 -89,00 22,88 7,24 

-22,90447 -43,13505 -65,29 -89,00 23,71 7,50 

-22,90448 -43,13506 -65,55 -89,00 23,45 7,42 

-22,90453 -43,13506 -68,09 -89,00 20,91 6,61 

-22,90455 -43,13505 -68,93 -89,00 20,07 6,35 

-22,90455 -43,13505   -89,00     

-22,90456 -43,13501   -89,00     

-22,90458 -43,135   -89,00     

-22,90457 -43,13498 -80,03 -89,00 8,97 1,73 

-22,90458 -43,13496 -79,34 -89,00 9,66 1,86 

-22,90458 -43,13491 -79,87 -89,00 9,13 1,76 

-22,90457 -43,13472 -76,17 -89,00 12,83 2,47 
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-22,90459 -43,1347 -77,16 -89,00 11,84 2,28 

-22,90452 -43,13465 -79,32 -89,00 9,68 1,86 

-22,90457 -43,13463 -80,41 -89,00 8,59 1,65 

-22,90458 -43,1346 -82,18 -89,00 6,82 1,31 

-22,90457 -43,13456 -85,75 -89,00 3,25 0,63 

-22,90457 -43,13455 -85,51 -89,00 3,49 0,67 

-22,90455 -43,13452 -80,30 -89,00 8,70 1,67 

-22,90455 -43,13449 -79,07 -89,00 9,93 1,91 

-22,90457 -43,13446 -78,65 -89,00 10,35 1,99 

-22,90454 -43,13445 -77,57 -89,00 11,43 2,20 

-22,90452 -43,13444 -77,57 -89,00 11,43 2,20 

-22,90456 -43,1344 -77,98 -89,00 11,02 2,12 

-22,90459 -43,13436 -79,79 -89,00 9,21 1,77 

-22,90457 -43,13432 -83,37 -89,00 5,63 1,08 

-22,90456 -43,13429 -84,11 -89,00 4,89 0,94 

-22,90454 -43,13427 -88,12 -89,00 0,88 0,17 

-22,90456 -43,13424 -87,53 -89,00 1,47 0,28 

-22,90457 -43,13424 -87,53 -89,00 1,47 0,28 

-22,90457 -43,13422 -95,10 -89,00 -6,10 1,17 

-22,90456 -43,13419 -94,94 -89,00 -5,94 1,14 

 

 

G-Net Track Lite 

 

Primeiro Aparelho 

Latitude Longitude 

Potência 

Scanner 

Potência 

Aplicativo Erro 

Desvio 

Padrão 

-22,90438 -43,13418 -93,11 -95,84 2,73 0,48 

-22,90424 -43,13422 -91,08 -102,33 11,25 1,99 

-22,90417 -43,13422 -91,08 -102,22 11,14 1,97 
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-22,90414 -43,13425 -91,08 -98,39 7,31 1,29 

-22,90415 -43,13428 -89,82 -84,93 4,88 0,86 

-22,90409 -43,13427 -91,12 -93,89 2,78 0,49 

-22,90409 -43,13425 -91,08 -91,56 0,48 0,08 

-22,90433 -43,13446 -78,48 -84,55 6,07 1,07 

-22,90433 -43,13446 -78,48 -85,90 7,42 1,31 

-22,90433 -43,13446 -78,48 -87,90 9,42 1,67 

-22,90435 -43,13446 -78,48 -91,14 12,66 2,24 

-22,90433 -43,1345 -77,37 -95,02 17,66 3,12 

-22,90444 -43,13448 -77,37 -89,16 11,79 2,08 

-22,90448 -43,13447 -77,73 -87,46 9,72 1,72 

-22,90433 -43,13469 -74,41 -101,00 26,59 4,70 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -82,74 7,98 1,41 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -89,87 15,12 2,67 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -88,31 13,55 2,40 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -101,46 26,71 4,72 

-22,90435 -43,13473 -74,53 -93,35 18,82 3,33 

-22,90434 -43,13479 -75,01 -90,59 15,58 2,75 

-22,90435 -43,13479 -75,01 -83,02 8,01 1,42 

-22,90436 -43,13478 -75,45 -84,36 8,91 1,58 

-22,90437 -43,13478 -75,45 -94,87 19,42 3,43 

-22,90438 -43,13479 -75,01 -96,41 21,40 3,78 

-22,9044 -43,13477 -75,51 -95,56 20,05 3,54 

-22,90442 -43,13481 -77,18 -94,12 16,94 3,00 

-

22,904305 -43,13493 -74,39 -87,33 12,95 2,29 

-22,90433 -43,13496 -74,26 -91,59 17,33 3,06 

-22,90436 -43,13495 -74,60 -89,33 14,73 2,60 

-22,90439 -43,13494 -74,65 -79,78 5,13 0,91 

-22,90437 -43,13499 -76,05 -95,76 19,71 3,48 
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-22,90437 -43,13499 -77,82 -82,84 5,03 1,59 

-22,90437 -43,13502 -77,82 -89,00 11,18 3,54 

-22,9044 -43,13502 -76,39 -78,14 1,75 0,55 

-22,90442 -43,13504 -74,80 -85,00 10,20 3,23 

-22,90443 -43,13503 -66,36 -88,21 21,84 6,91 

-22,90446 -43,135 -64,94 -88,23 23,29 7,36 

-22,9045 -43,13503 -64,93 -86,23 21,30 6,73 

-22,90449 -43,13501 -65,37 -87,03 21,66 6,85 

-22,90454 -43,13502 -68,09 -88,00 19,91 6,30 

-22,90454 -43,13499 -68,09 -83,57 15,48 4,89 

-22,90449 -43,13496 -79,34 -78,85 0,49 0,09 

-22,9045 -43,13495 -79,56 -81,57 2,01 0,39 

-22,90455 

-

43,134895 -78,81 -85,42 6,61 1,27 

-22,90451 -43,13481 -78,59 -87,00 8,41 1,62 

-22,90452 -43,13468 -78,41 -87,57 9,16 1,76 

-22,90452 -43,13466 -79,04 -81,26 2,22 0,43 

-22,90452 -43,13466 -79,04 -88,55 9,52 1,83 

-22,90451 -43,13465 -79,32 -81,69 2,36 0,45 

-

22,904475 -43,13455 -85,51 -95,40 9,88 1,90 

-22,90448 -43,13432 -83,37 -97,00 13,63 2,62 

-22,90448 -43,13431 -83,55 -95,71 12,16 2,34 

-22,90449 -43,13431 -83,55 -82,71 0,84 0,16 

-22,90449 -43,13431 -83,55 -95,73 12,18 2,34 

-22,90449 -43,1343 -84,11 -98,23 14,11 2,72 

-22,90449 -43,1343 -84,11 -98,21 14,09 2,71 

-22,90449 -43,1343 -84,11 -100,39 16,28 3,13 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -98,05 13,94 2,68 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -101,69 17,58 3,38 
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-22,90449 -43,13429 -84,11 -99,78 15,67 3,02 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -95,89 11,77 2,27 

-22,9045 -43,13428 -86,64 -98,41 11,77 2,26 

-22,9045 -43,13428 -86,64 -102,03 15,39 2,96 

-22,9045 -43,13428 -86,64 -97,69 11,05 2,13 

-22,90451 -43,13423 -95,11 -101,94 6,83 1,31 

-22,90456 -43,13417 -95,10 -103,00 7,90 1,52 

-22,90456 -43,13417 -95,10 -101,89 6,79 1,31 

-22,90456 -43,13417 -95,10 -104,98 9,88 1,90 

 

Segundo Aparelho 

Latitude Longitude 

Potência 

Scanner 

Potência 

Aplicativo Erro 

Desvio 

Padrão 

-22,90438 -43,13418 -93,11 -95,00 1,89 0,33 

-22,90424 -43,13422 -91,08 -95,00 3,92 0,69 

-22,90417 -43,13422 -91,08 -95,00 3,92 0,69 

-22,90414 -43,13425 -91,08 -95,00 3,92 0,69 

-22,90415 -43,13428 -89,82 -95,00 5,18 0,92 

-22,90409 -43,13427 -91,12 -95,00 3,88 0,69 

-22,90409 -43,13425 -91,08 -95,00 3,92 0,69 

-22,90433 -43,13446 -78,48 -95,00 16,52 2,92 

-22,90433 -43,13446 -78,48 -95,00 16,52 2,92 

-22,90433 -43,13446 -78,48 -95,00 16,52 2,92 

-22,90435 -43,13446 -78,48 -95,00 16,52 2,92 

-22,90433 -43,1345 -77,37 -95,00 17,63 3,12 

-22,90444 -43,13448 -77,37 -95,00 17,63 3,12 

-22,90448 -43,13447 -77,73 -95,00 17,27 3,05 

-22,90433 -43,13469 -74,41 -95,00 20,59 3,64 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -95,00 20,25 3,58 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -95,00 20,25 3,58 
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-22,90433 -43,1347 -74,75 -95,00 20,25 3,58 

-22,90433 -43,1347 -74,75 -95,00 20,25 3,58 

-22,90435 -43,13473 -74,53 -95,00 20,47 3,62 

-22,90434 -43,13479 -75,01 -95,00 19,99 3,53 

-22,90435 -43,13479 -75,01 -95,00 19,99 3,53 

-22,90436 -43,13478 -75,45 -95,00 19,55 3,46 

-22,90437 -43,13478 -75,45 -95,00 19,55 3,46 

-22,90438 -43,13479 -75,01 -95,00 19,99 3,53 

-22,9044 -43,13477 -75,51 -95,00 19,49 3,45 

-22,90442 -43,13481 -77,18 -95,00 17,82 3,15 

-

22,904305 -43,13493 -74,39 -95,00 20,61 3,64 

-22,90433 -43,13496 -74,26 -95,00 20,74 3,67 

-22,90436 -43,13495 -74,60 -95,00 20,40 3,61 

-22,90439 -43,13494 -74,65 -95,00 20,35 3,60 

-22,90437 -43,13499 -76,05 -95,00 18,95 3,35 

-22,90437 -43,13499 -77,82 -95,00 17,18 5,43 

-22,90437 -43,13502 -77,82 -95,00 17,18 5,43 

-22,9044 -43,13502 -76,39 -95,00 18,61 5,89 

-22,90442 -43,13504 -74,80 -95,00 20,20 6,39 

-22,90443 -43,13503 -66,36 -95,00 28,64 9,06 

-22,90446 -43,135 -64,94 -95,00 30,06 9,51 

-22,9045 -43,13503 -64,93 -95,00 30,07 9,51 

-22,90449 -43,13501 -65,37 -95,00 29,63 9,37 

-22,90454 -43,13502 -68,09 -95,00 26,91 8,51 

-22,90454 -43,13499 -68,09 -95,00 26,91 8,51 

-22,90449 -43,13496 -79,34 -95,00 15,66 3,01 

-22,9045 -43,13495 -79,56 -95,00 15,44 2,97 

-22,90455 -43,134895 -78,81 -95,00 16,19 3,12 

-22,90451 -43,13481 -78,59 -95,00 16,41 3,16 
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-22,90452 -43,13468 -78,41 -95,00 16,59 3,19 

-22,90452 -43,13466 -79,04 -95,00 15,96 3,07 

-22,90452 -43,13466 -79,04 -95,00 15,96 3,07 

-22,90451 -43,13465 -79,32 -95,00 15,68 3,02 

-

22,904475 -43,13455 -85,51 -95,00 9,49 1,83 

-22,90448 -43,13432 -83,37 -95,00 11,63 2,24 

-22,90448 -43,13431 -83,55 -95,00 11,45 2,20 

-22,90449 -43,13431 -83,55 -95,00 11,45 2,20 

-22,90449 -43,13431 -83,55 -95,00 11,45 2,20 

-22,90449 -43,1343 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,90449 -43,1343 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,90449 -43,1343 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,90449 -43,13429 -84,11 -95,00 10,89 2,09 

-22,9045 -43,13428 -86,64 -95,00 8,36 1,61 

-22,9045 -43,13428 -86,64 -95,00 8,36 1,61 

-22,9045 -43,13428 -86,64 -95,00 8,36 1,61 

-22,90451 -43,13423 -95,11 -95,00 0,11 0,02 

-22,90456 -43,13417 -95,10 -95,00 0,10 0,02 

-22,90456 -43,13417 -95,10 -95,00 0,10 0,02 

-22,90456 -43,13417 -95,10 -95,00 0,10 0,02 

      

 

Terceiro Aparelho 

Latitude Longitude 

Potência 

Scanner 

Potência 

Aplicativo Erro 

Desvio 

Padrão 

-22,90436 -43,13425 -91,08 -51,00 40,08 7,09 
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-22,90437 -43,13422 -91,08 -51,00 40,08 7,09 

-22,90437 -43,13424 -91,08 -51,00 40,08 7,09 

-22,90433 -43,13422 -91,08 -51,00 40,08 7,09 

-22,90433 -43,13422 -91,08 -51,00 40,08 7,09 

-22,90433 -43,13422 -91,08 -51,00 40,08 7,09 

-22,90433 -43,13422 -91,08 -51,00 40,08 7,09 

-22,90412 -43,1343 -88,44 -51,00 37,44 6,62 

-22,90409 -43,13436 -79,70 -52,76 28,70 5,07 

-22,90404 -43,1344 -77,99 -51,00 26,99 4,77 

-22,90403 -43,13442 -77,99 -51,00 26,99 4,77 

-22,904 -43,13446 -78,48 -51,00 27,48 4,86 

-22,903945 -43,13447 -77,73 -51,00 26,73 4,73 

-22,90378 -43,13451 -77,36 -51,00 26,36 4,66 

-22,90435 -43,13454 -76,71 -51,00 25,71 4,54 

-22,90434 -43,13457 -74,99 -51,00 23,99 4,24 

-22,90434 -43,13461 -73,78 -51,00 22,78 4,03 

-22,90433 -43,13464 -73,93 -51,00 22,93 4,05 

-22,90432 -43,13466 -73,72 -51,00 22,72 4,02 

-22,90432 -43,13471 -74,16 -51,00 23,16 4,09 

-22,90429 -43,13475 -75,29 -51,00 24,29 4,29 

-22,90429 -43,13478 -75,45 -51,00 24,45 4,32 

-22,90429 -43,1348 -77,33 -51,00 26,33 4,65 

-22,90429 -43,13483 -77,82 -51,00 26,82 4,74 

-22,90429 -43,13485 -77,71 -51,00 26,71 4,72 

-22,90428 -43,13487 -77,58 -51,00 26,58 4,70 

-22,90427 -43,13489 -74,61 -51,00 23,61 4,17 

-22,90428 -43,13492 -74,01 -51,00 23,01 4,07 

-22,90429 -43,13493 -74,39 -51,00 23,39 4,13 

-22,90433 -43,13493 -74,39 -51,00 23,39 4,13 

-22,90435 -43,13493 -74,39 -51,00 23,39 4,13 

-22,90439 -43,13494 -74,65 -51,00 23,65 4,18 

-22,90438 -43,13494 -77,67 -51,00 26,67 8,43 

-22,90438 -43,13497 -77,67 -51,00 26,67 8,43 

-22,90439 -43,13497 -77,67 -51,00 26,67 8,43 

-22,90442 -43,13499 -74,80 -51,00 23,80 7,53 



71 
 

 
 

-22,90445 -43,13499 -66,12 -51,00 15,12 4,78 

-22,9045 -43,135 -64,93 -51,00 13,93 4,40 

-22,90452 -43,135 -67,62 -51,00 16,62 5,25 

-22,90457 -43,135 -71,77 -51,00 20,77 6,57 

-22,90457 -43,13497 -71,77 -51,00 20,77 6,57 

-22,90457 -43,13495 -71,77 -51,00 20,77 6,57 

-22,90457 -43,13493 -79,87 -51,00 28,87 5,56 

-22,90457 -43,13493 -79,87 -51,00 28,87 5,56 

-22,90458 -43,1349 -79,03 -51,00 28,03 5,39 

-22,90458 -43,13487 -79,22 -51,00 28,22 5,43 

-22,90458 -43,13487 -79,22 -51,00 28,22 5,43 

-22,90458 -43,13484 -76,30 -51,00 25,30 4,87 

-22,90455 -43,13477 -77,61 -51,00 26,61 5,12 

-22,90453 -43,13469 -77,30 -51,00 26,30 5,06 

-22,90453 -43,13466 -79,04 -51,00 28,04 5,40 

-22,90455 -43,13461 -81,56 -51,00 30,56 5,88 

-22,90458 -43,13458 -85,75 -51,00 34,75 6,69 

-22,90458 -43,13455 -85,51 -51,00 34,51 6,64 

-22,90458 -43,13452 -80,30 -51,00 29,30 5,64 

-22,90461 -43,13448 -79,07 -51,00 28,07 5,40 

-22,90461 -43,13444 -77,57 -51,00 26,57 5,11 

-22,90459 -43,13443 -76,21 -51,00 25,21 4,85 

-22,90457 -43,13441 -77,52 -51,00 26,52 5,10 

-22,90457 -43,13439 -78,72 -51,00 27,72 5,33 

-22,90456 -43,13439 -78,72 -51,00 27,72 5,33 

-22,90454 -43,13437 -79,38 -51,00 28,38 5,46 

-22,90455 -43,13434 -81,92 -51,00 30,92 5,95 

-22,90453 -43,13431 -83,55 -51,00 32,55 6,26 

-22,90452 -43,13428 -86,64 -51,00 35,64 6,86 

-22,90451 -43,13427 -88,12 -51,00 37,12 7,14 

-22,9045 -43,13427 -88,12 -51,00 37,12 7,14 

-22,90447 -43,13426 -88,47 -51,00 37,47 7,21 

-22,90454 -43,13424 -87,53 -51,00 36,53 7,03 

 

 


