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RESUMO
A difusão do uso de redes de acesso sem fio ou wireless provocou um
crescimento acelerado e contínuo deste segmento no setor de telecomunicações,
democratizando o uso de dispositivos integrados com conexão sem fio, o que motiva
as organizações a oferecerem este tipo de acesso em seus ambientes de rede. É
fundamental que as organizações obtenham embasamento técnico e econômico
para apoiar a tomada de decisão frente à disponibilidade de mercado de diferentes
tecnologias de acesso sem fio, auxiliando-as na identificação da opção que
apresenta a melhor viabilidade técnica-econômica para atendê-las. O objetivo desta
dissertação foi elaborar um método de avaliação técnico-econômica para três tipos
de tecnologias disponíveis no mercado brasileiro: Wi-Fi, WiMAX e Celular. A
avaliação foi direcionada para ambientes de rede de campi e é composta de duas
vertentes: a vertente técnica na qual são analisados dois critérios de rede, cobertura
e capacidade, estimados com o uso de modelos de propagação e cálculos de link
budget; e a vertente econômica composta por estimativas de custos de ativos
(CAPEX) e de operação e manutenção (OPEX) que resultam na análise de custo
benefício (CBA). O método de avaliação proposto foi aplicado a um estudo de caso
no campus de uma instituição pública de ensino localizada na capital de São Paulo.
Neste estudo, concluiu-se que a tecnologia Wi-Fi apresenta custo baixo quando
comparada as demais tecnologias avaliadas ressaltando suas limitações técnicas
como cobertura em ambiente outdoor. A contribuição desta dissertação foi
apresentar, em um único estudo, um método de avaliação técnico-econômica de
acesso sem fio para mais de um tipo de tecnologia, direcionada ao ambiente de
redes de campi, e que considerou o mercado brasileiro, haja vista que este
segmento está em expansão no Brasil.
Palavras-chave: Wi-Fi; WiMAX; link budget;

ABSTRACT
Techno-economic evaluation of wireless access technologies for campi
network environments
The widespread use of wireless access networks caused a rapid and
continuous growth of this segment under telecommunications industry by
democratizing the use of wireless embedded devices what drives organizations to
deploy this kind of access into their network environments. It is critical that
organizations obtain relevant technical and economic knowledge to support their
decision making process towards different technology market availability, assisting
them in identifying the one which provides the best technical and economic feasibility.
The aim of this thesis was to develop a techno-economic evaluation method
considering three types of technology available in the Brazilian market: Wi-Fi, WiMAX
and Mobile networks. The evaluation targets campi network environments and
consists of two perspectives: the technical perspective in which two criteria
parameters (network coverage and capacity) are analyzed and estimated through the
use of propagation models and link budget tool; and the economic perspective which
estimates the costs for investments (CAPEX) and for operating and maintenance
services (OPEX) used in the Cost-Benefit Analysis (CBA). Additionally, the proposed
evaluation method was applied to a case study for a public university campus located
in the city of São Paulo. In this study, it was concluded that the Wi-Fi technology is
inexpensive compared to other evaluated technologies highlighting Wi-Fi technical
limitations as coverage in outdoor environment. The contribution of this work was to
present, in a single study, a techno-economic evaluation method of wireless access
technologies for campi network environments, and which considered Brazilian market
conditions given this segment is expanding in Brazil.
Key Words: Wi-Fi; WiMAX; link budget;
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1 INTRODUÇÃO
A capacidade do acesso sem fio ou wireless das redes de dados nas
organizações é uma necessidade atual devido ao uso crescente de dispositivos com
conexão sem fio pela maioria das pessoas. Este crescimento é, em geral, justificado
por determinados fatores tais como amadurecimento do mercado de acesso sem fio,
evolução de padrões tecnológicos, competividade de fabricantes e soluções e,
consequentemente, pelo barateamento do custo dos equipamentos. Em adição aos
fatores já mencionados, existe o fator humano reforçado pela necessidade crescente
de consumo de tecnologia móvel e seus serviços. Neste sentido, a cultura da
mobilidade e a ideia de estar online em qualquer lugar, a qualquer hora, é
extremamente atraente para as pessoas o que reforça o crescimento ora citado.
Neste cenário, as organizações são motivadas, quando não pressionadas, a
oferecerem o acesso sem fio da sua rede de dados. As instituições de ensino são
um exemplo clássico da real necessidade de oferecerem redes de campi

que

promovam a sua população a facilidade de acesso das informações por meio desta
tecnologia.

Mas para isso é fundamental, segundo Gunasekaran e Harmantzis

(2008), que as organizações obtenham embasamento técnico e econômico para
apoiar a tomada de decisão frente à disponibilidade de diferentes tecnologias no
mercado de acesso sem fio. O problema encontra-se, portanto, justamente no
processo de tomada de decisão da organização com dificuldades em elaborar uma
avaliação que identifique a tecnologia com melhor viabilidade técnico-econômica.
O entendimento do acesso sem fio abordado exige uma avaliação em duas
vertentes. A vertente técnica inclui o tipo de tecnologia de acesso sem fio e está
limitada à sua disponibilidade no mercado brasileiro. Sendo assim, nesta dissertação
são estudadas três tecnologias: Wireless Fidelity (Wi-Fi) por ser a mais difundida e
utilizada atualmente; Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), pelo
seu potencial competitivo apesar de ainda ser vista com certo grau de incerteza,
fruto da preocupação gerada com o futuro desta tecnologia e o amadurecimento de
seu mercado; e finalmente a tecnologia celular pela sua evolução histórica no
cenário das comunicações móveis e por sua grande capilaridade internacional.
Para realizar o dimensionamento técnico de um acesso sem fio é necessário
estimar a perda de percurso do sinal, ou seja, a redução de potência que ocorre no
sinal à medida que o receptor se afasta do transmissor no percurso da comunicação.
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Esta perda é calculada pela diferença entre as potências transmitida e recebida,
adicionados os respectivos ganhos das antenas e subtraídas as perdas com cabos e
conectores, e poderá incluir outras perdas geradas por fatores ambientais como
obstáculos e interferências eletromagnéticas, dentro de um sistema de comunicação
sem fio (MOLISCH, 2011).
O dimensionamento resulta da estimativa de dois critérios: a área de
cobertura da estação base, ou seja, o alcance máximo da célula calculado pela
perda de percurso do sinal via equação do modelo de propagação utilizado e do
cálculo de link budget; e a capacidade total de acesso da estação base, ou seja, o
valor de throughput1 determinado pelos tipos de modulação e codificação
empregados pela tecnologia.
Para ilustrar os critérios de capacidade e cobertura mencionados, cita-se o
relatório Full Speed Ahead (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2011) que
consolida as propostas de governos de diferentes países ou regiões do mundo para
acesso à internet de alta velocidade sob os critérios capacidade e cobertura e
mostradas suscintamente na tabela 1.
Tabela 1 - Resumo das propostas de governo quanto ao serviço de banda larga
País ou região
Coréia do Sul,
Japão e Singapura
Europa
Estônia, Finlândia
e Suécia

Resumo da proposta: capacidade e cobertura

Prazo

Taxa de dados de até 1 Gbit/s e 90% de cobertura Até 2016
nas residências
Taxa de dados entre 20 a 50 Mbit/s e 75 a 90 % de 2015 e 2020
cobertura nas residências
Taxa de dados até 100 Mbit/s e 90 a 100 % de 2016 - 2021
cobertura
Taxa de dados de 100 Mbit/s nas residências e 1 Até 2020

Estados Unidos

Gbit/s nas escolas públicas, hospitais e órgãos
governamentais; 100 % de cobertura
Taxa de dados de, no mínimo, 1 Mbit/s e 71,4 % de Até 2014

Brasil

cobertura

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Economist Intelligence Unit (2011)

1

Throughput ou vazão é definida como sendo o volume liquido de dados transmitido em um determinado
período de tempo.
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Vale ressaltar que o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Banda
Larga (PNBL) com a proposta de oferecer o serviço de banda larga com uma taxa de
dados de 1 Mbit/s o que está muito aquém dos valores propostos pelos demais
países, conforme mostrado na tabela 1. Por outro lado, o governo pretende oferecer
uma taxa de cobertura de aproximadamente 71% com o serviço, mesmo assim,
representa valor abaixo da taxa mínima de 75% pretendida pela Europa.
No entanto, de acordo com o Ministério das Comunicações, o PNBL atingiu
em março de 2014 uma taxa de cobertura do serviço de 81%, ou seja, 4.523
municípios, em 25 Estados e no Distrito Federal são atendidos com o serviço de
banda larga de 1 Mbit/s e custo mensal de R$ 35,00, com impostos. (MINISTÉRIO
DAS COMUNICAÇÕES, 2014).
Adicionalmente à vertente técnica analisa-se a vertente econômica na qual
são considerados todos os investimentos necessários para oferecer o acesso ao
ambiente da organização. Nesta dissertação, os critérios econômicos considerados
foram o cálculo dos investimentos com ativos (Capital Expendures – CAPEX) que
incluem custos com equipamentos de hardware e software, mão de obra para
instalação e configuração; e o cálculo das despesas (Operational Expendures OPEX), que incluem os custos operacionais e manutenção (Operation &
Maintenance – O&M), eletricidade, leasing (se aplicável), suporte técnico entre
outros. O resultado desta avaliação é a análise do custo benefício (Cost Benefit
Analysis – CBA) para cada tecnologia (SMURA, 2012).
A elaboração da avaliação proposta nesta dissertação considerou artigos e
estudos publicados pela comunidade acadêmica como os de Wang (2004), Harno
(2009), Smura (2012) e Gunasekaran e Harmantzis (2008). Em adição a estes
estudos também foram considerados na elaboração desta avaliação os projetos de
pesquisa da Europa que desenvolveram uma metodologia de avaliação de serviços
de redes de acesso. Dentre tais projetos destacam-se o Techno-Economics of IP
Optimized

Networks

and

Services

(TONIC)

(INFORMATION

SOCIETY

TECHNOLOGIES, 2004-2007), e Techno-Economics of Integrated Communications
Systems

and

Services

(ECOSYS)

(CELTIC-PLUS,

1998-2002)

que

são

considerados como referência por outros autores acadêmicos (SMURA, 2012, cap.2,
p.14).

27

1.1 Motivação
Nos últimos anos, o crescimento acelerado e contínuo do uso de dispositivos
sem fio, tem despertado o interesse das organizações públicas e privadas a
oferecerem este tipo de acesso em seus ambientes de rede. Desta forma, esta
dissertação é motivada pela necessidade de escolha entre as diferentes opções
tecnológicas disponíveis no mercado. Entende-se que não exista uma tecnologia do
tipo “one size fits all”, e que será necessário analisar aspectos intrínsecos à
tecnologia, tendências mercadológicas bem como a variável econômica desta
instalação.
Uma segunda motivação é a consequência da escolha errada que incorrerá
em custos adicionais para a organização. Por se tratar de um investimento
expressivo e de longo prazo é fundamental entender que tipo de infraestrutura se faz
necessária para a instalação, operação e manutenção do acesso sem fio dentro da
organização. O dimensionamento desta infraestrutura é dependente do tipo de
tecnologia escolhido e apresenta variações muito distintas entre as tecnologias.
A possibilidade de não atingir os objetivos do projeto de acesso sem fio dentro
da organização também motiva esta dissertação no sentido de desenvolver um
método estruturado de avaliação técnico-econômica das tecnologias de acesso sem
fio e, ao mesmo tempo, que seja descomplicado e eficiente em seu resultado:
identificar a opção sem fio com melhor viabilidade técnico-econômica e que supra as
necessidades da organização.
Por último, a aplicação do método proposto, via estudo de caso para uma
instituição de ensino, é motivador haja vista a real necessidade dessas instituições
em oferecerem este tipo de acesso em suas áreas de campi e, desta forma,
facilitarem o acesso ao conhecimento nutrido dentro de suas redes e motivar a
experiência de aprendizagem.
1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é, com base na pesquisa realizada, elaborar um
método de avaliação do acesso sem fio aplicado ao ambiente de rede de campi.
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A aplicação para o campus abrange áreas públicas e privadas, de um único
ou de múltiplos proprietários, sendo que essa designação compreende um conjunto
de edificações bem como as áreas de circulação adjacentes.
O método proposto fornece as informações necessárias para identificar a
tecnologia de acesso sem fio que atende as especificações técnicas da organização
e que demonstre sua viabilidade econômica. Um dos requisitos da escolha da
tecnologia é a concordância com as normas técnicas e legislação da Agência
Nacional das Telecomunicações (ANATEL).
Não se considera aplicações de alta segurança ou das quais dependam
diretamente a integridade física dos usuários. Pelo contrário, o serviço que se
pretende oferecer com essas redes envolve aplicações típicas da organização como
acesso à internet, e-mail institucional, leitura, cópia e transferência de arquivos,
aplicações de banco de dados, e-commerce, entre outras. Pelas razões já expostas,
bem como pela necessidade de limitar o escopo desta dissertação, considera-se três
opções tecnológicas Wi-Fi, WiMAX e Celular.
Pretende-se desenvolver um método de avaliação com essas características
e mostrar sua aplicação – a título de estudo de caso – no campus Cidade
Universitária Armando de Salles Oliveira, da Universidade de São Paulo (USP). O
método proposto é um suporte para a tomada de decisão do público alvo deste
trabalho que é a organização que pretende oferecer este tipo de serviço em seu
ambiente de rede.
1.3 Resultados esperados
Os resultados esperados estão alinhados com os objetivos previamente
enunciados nesta dissertação e apresentados a seguir:
a) um método de avaliação do acesso sem fio para ambientes de rede de
campi;
b) aplicação deste método a um estudo de caso com o objetivo de
analisar mais de uma alternativa tecnológica ao ambiente e apresentar
uma recomendação;
c) validação da aplicação do método.
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A utilização do método proposto fornece embasamento técnico e econômico
no processo de tomada de decisão para os líderes ou responsáveis das
organizações, público alvo desta dissertação. O método contribui para se obter uma
compreensão mais aprofundada das características de cada tecnologia, bem como
suas limitações, e um cálculo preliminar dos custos envolvidos para as diferentes
alternativas avaliadas.
1.4 Método de trabalho
A metodologia (SILVA, MENEZES, 2005) abordada na pesquisa das
informações é exploratória. Esta é a primeira atividade do método e inclui: pesquisa
em livros e artigos acadêmicos; estudo das metodologias de análise técnicoeconômicas já existentes e reconhecidas internacionalmente por projetos de
pesquisa no setor de telecomunicações; análise de estudos de caso similares;
pesquisa geral a websites inclusive de órgãos regulamentadores, locais e
internacionais, fabricantes de equipamentos e provedores de soluções sem fio. A
pesquisa também é apoiada no contato telefônico ou por e-mail dos fabricantes e
provedores, sendo este realizado na forma não estruturada. As especificações
técnicas utilizadas neste trabalho foram baseadas nas normas técnicas de padrões
tecnológicos e em manuais de instalação, planejamento e dimensionamento dos
principais fabricantes de equipamentos.
O tempo de realização desta atividade é considerável dado à complexidade
de análise das características relevantes de cada tecnologia. Em seguida, faz-se
necessário refinar as informações obtidas na atividade de pesquisa através do uso
de um filtro de conteúdo utilizando-se dois critérios: credibilidade da publicação, do
autor ou da organização responsável pela divulgação da informação; e similaridade
de cenários estudados com os desta dissertação.
A próxima atividade é a organização das informações coletadas classificandoas por tema ou assunto e, em alguns casos, realizando um resumo explicativo das
mesmas. A informação, em sua grande maioria, é do tipo quantitativo apresentada
com o uso de recursos computacionais ilustrando-a em formato de tabelas,
diagramas, quadros resumo, figuras, gráficos, etc. a fim de evidenciá-la e facilitar a
próxima atividade que é a análise e interpretação deste conteúdo. Esta última
atividade realizada é a comparação dos resultados obtidos pelas diferentes opções e
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que leva a um entendimento final deste estudo apresentado no formato de
conclusões e possíveis recomendações.
A metodologia utilizada nesta dissertação tem sua estrutura mostrada no
diagrama 1 e inclui as atividades dispostas em uma determinada sequência: coleta
de dados, filtro de conteúdo, organização da informação e finalmente sua
interpretação dos resultados obtidos. A validade desta metodologia é verificada na
aplicação do método proposto em um estudo de caso.
Diagrama 1 – Método e materiais utilizados nesta dissertação

Fonte: Elaborado pela autora

1.5 Revisão da literatura
Desde o início dos anos 90, métodos de modelagem técnico-econômica foram
largamente aceitos por acadêmicos e profissionais para analisar e comparar a
viabilidade de redes e serviços emergentes no setor de telecomunicações. O
processo de tomada de decisão requer uma visão holística, levando-se em conta a
tecnologia sem fio, o negócio, os aspectos relacionados à sua regulamentação de
uso e sua evolução na indústria (SMURA, 2012).
De acordo com Graff (GRAFF, 1990, apud SMURA, 2012, p.15), são quatro
os objetivos da modelagem técnico-econômica: a) comparar as diferentes opções
tecnológicas com o intuito de identificar a solução com melhor relação custobenefício; b) analisar a viabilidade dos diferentes cenários; c) identificar os
componentes da rede que contribuem para o maior custo; e d) identificar estratégias
robustas para diferentes padrões de demanda.
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O estudo realizado por Smura (2012) considerou a tecnologia WiMAX fixo
para fornecer serviços de banda larga a usuários residenciais e empresas de
pequeno e médio porte. O modelo técnico-econômico utilizado por ele é mostrado no
diagrama 2 no qual os resultados econômicos são originados dos processos de
receita, OPEX, CAPEX, período do estudo e taxa de desconto.
Diagrama 2 – Modelo técnico-econômico tradicional

Fonte: Smura (2012, p. 30), tradução nossa

O dimensionamento dos equipamentos de rede tem como entradas o
tamanho da área geográfica, a demanda da capacidade do usuário, a capacidade e
a cobertura da célula. Estes dois últimos foram calculados pelo link budget com os
seguintes parâmetros de entrada: frequência de operação, o modelo de perda de
percurso e os ganhos do sistema, decorrentes do tipo de modulação e codificação
empregado pela tecnologia. O estudo apresentado exemplificou a modelagem
técnico-econômica tradicional em que o foco é a arquitetura técnica e o modelo de
custo detalhado.
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As demandas de capacidade e cobertura foram utilizadas para calcular os
investimentos necessários na rede de acesso. As áreas de cobertura foram
classificadas em urbanas, suburbanas e rurais, com suas respectivas densidades
populacionais. A tabela 2 mostra as premissas do estudo de caso que incluíram os
cálculos de Net Present Value (NPV) e Internal Rate of Return (IRR) uma vez que o
público alvo deste estudo eram as operadoras prestadoras deste serviço.
Tabela 2 - Premissas do estudo de caso utilizadas por Smura
Premissas

Valores e considerações


Usuários residenciais: 50.000; Empresas: 5.000

População



Taxa de crescimento anual: 20%

Taxas de dados



Uplink: 1 Mbit/s; Downlink: 2 Mbit/s



WiMAX fixo, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM), Time Division Duplex (TDD)

Tecnologia


Largura do canal: 5,5 MHz (frequência de 2,5 GHz) e 7 MHz
(frequência de 3,5 GHz);



Estações base com seis setores, sem interferência co-canal

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Smura (2012, p. 30)

Estudos similares de outros autores também citam métodos de modelagem
técnico-econômico dentro dos quais se destacam os de Gunasekaran, Harmantzis
(2008), Harno (2009), Nayan, et al. (2012), Sadowski, Verheijen e Nucciarelli (2008),
Selada (2008) e Wang (2004) e que são resumidos nos próximos parágrafos.
O artigo publicado por Harno (2009) teve foco nas grandes operadoras de
telefonia da Europa que buscavam atualizar suas redes para a tecnologia de terceira
geração

(3G)

e

que

poderiam

optar

pela

tecnologia

Universal

Mobile

Telecommunications System (UMTS), UMTS com High Speed Packet Access
(HSPA) ou WiMAX (IEEE 802.16e), esta última com frequência de operação
licenciada em 3,5 GHz e com largura de canal 10 MHz. O ambiente do estudo de
caso considerou um país do oeste europeu com população de 65 milhões. Os
usuários da rede foram divididos em segmentos (profissional, adolescente, usuário
avançado e usuário básico) e foi assumida uma determinada percentagem
populacional para cada segmento.
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O dimensionamento de rede foi calculado obtendo-se a quantidade otimizada
de elementos de rede (incluindo nós e enlaces) que satisfaziam a demanda de
serviço em termos de capacidade, cobertura e qualidade de serviço, com custos
totais mínimos (OPEX + CAPEX). A demanda de tráfego foi calculada para os
diferentes tipos de área e baseada nas previsões de uso do serviço. A quantidade
de estações base e móveis foi calculada para cada tipo de área e baseada nas
premissas de alcance e capacidade por célula.
Harno (2009) utilizou como premissas econômicas o período de 8 anos e taxa
de desconto igual a 15%. Os valores dos parâmetros foram baseados nos dados do
projeto ECOSYS sendo que os custos considerados foram àqueles relacionados aos
elementos de rede que, segundo Harno, correspondem a 2/3 do investimento total
da rede. A estimativa de custo OPEX mensal foi realizada por usuário e dividida
proporcionalmente em grupos mostrados na tabela 3. O raciocínio incluiu
determinadas métricas: qualidade de rede, investimentos e serviço ao cliente
nivelado em alto, moderado e baixo.
Tabela 3 - Componentes do custo OPEX utilizados por Harno
Grupo

Percentagem

Grupo A – Elementos de rede

20%

Grupo B - Elementos de marketing e vendas

26%

Grupo C - Elementos de serviços do cliente

8%

Grupo D - Elementos de suporte e desenvolvimento do serviço

11%

Grupo E - Custos de interconexão e de roaming

35%

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Harno (2009)

O trabalho incluiu modelagem quantitativa considerando custos e receitas.
Para a estimativa de lucro foi realizada uma modelagem de usuário considerando os
parâmetros tecnológicos de cada opção. Adicionalmente, foi realizada uma análise
Value at Risk (VaR) e uma análise de sensibilidade utilizando-se simulação Monte
Carlo. Harno concluiu que a opção UMTS e HSPA tende a ser mais lucrativa e
robusta em termos de continuidade para as operadoras europeias. A opção WiMAX
apresentou mais riscos sendo necessários grandes investimentos na rede,
especialmente na estação base e no terminal do usuário também conhecido como
estação móvel.
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Selada (2008) realizou um estudo cujo objetivo era escolher um acesso à
internet com custo acessível para as populações das zonas rurais e semi-rurais
portuguesas. O trabalho apresentou uma comparação das tecnologias Wi-Fi, WiMAX
e celular 3G, quanto às características de taxa máxima de dados, frequência de
operação, técnicas de modulação, largura de banda do canal, alcance indoor e
outdoor além dos custos envolvidos.
Foram considerados os seguintes critérios de escolha: disponibilidade da rede
e sua normatização, disponibilidade dos dispositivos no mercado, custos acessíveis
de instalação da infraestrutura e dos dispositivos para o usuário final. Quanto aos
critérios flexíveis de escolha foram utilizados o suporte a Non Light Of Sight
(NLOS2), os custos de instalação da infraestrutura (preço do equipamento e mão-deobra), de manutenção e da licença da utilização do espectro radioelétrico.
O estudo de caso de Selada (2008) resultou na escolha pela opção Wi-Fi para
uma freguesia semi-rural do distrito de Leiria. Os pontos avaliados foram a
infraestrutura, a transmissão de sinal (características, antenas, frequências, zonas
de Fresnel3), o equipamento de hardware e software, os serviços de rede e as
configurações globais. Efetuou-se o planejamento da rede através dos cálculos
teóricos da ferramenta de link budget e ajustes nestes cálculos com visitas ao local
(site-survey).
Wang (2004) realizou uma avaliação técnico-econômica para verificar se a
rede Wi-Fi combinada com WiMAX constituía um substituto para a rede 3G. O
estudo de caso foi realizado na Suécia e avaliou determinadas áreas urbanas
residenciais com o parâmetro de cobertura interna alta (80%). Foram consideradas
três opções de acesso sem fio: a primeira opção para operadoras de rede móvel
(Mobile Network Operator - MNO) foi a rede 3G com High Speed Download Packet
Access (HSDPA) e a segunda opção para provedores de banda larga (Broadband
Provider – BP) foi uma nova rede 3G a espelho de uma operadora Greenfield e a
terceira opção foi a rede Wi-Fi combinada com WiMAX.
Foram utilizados cálculos como o de link budget através de modelos de
propagação adequados e parâmetros de sistema como serviço, volume de tráfego,
2

Non Light of Sight (Sem linha de visada) ocorre quando o usuário se conecta à estação base através da antena
de seu equipamento móvel a uma frequência de baixo alcance. Este tipo de serviço é facilmente interrompido por
obstruções físicas.
3
Zonas de Fresnel são espaços desobstruídos ao redor do eixo que contribuem para a transferência de sinal de
um ponto origem ao seu destino.
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probabilidade de serviço, ganho das antenas da estação base e do dispositivo
celular, handover, fading e terminais do assinante. O objetivo foi detectar o ponto
com perda máxima de percurso entre a estação base e a estação móvel para um
dado serviço e determinar o alcance das células das estações base usando as
tecnologias Wi-Fi, WiMAX e 3G. Para o dimensionamento da rede foi estimado um
número aproximado de estações base de forma a atender os requisitos mínimos do
acesso sem fio como cobertura, capacidade e qualidade do serviço, considerando-se
as características geográficas e as densidades populacionais de cada área urbana
estudada.
Já na esfera econômica, Wang (2004) realizou cálculos utilizando custos com
CAPEX, site survey e instalação. Já os custos com OPEX considerados foram os
custos de O&M. O critério NPV foi utilizado como Key Indicator (KI) para avaliar o
lucro das operadoras em oferecer serviços de acesso sem fio. Adicionalmente foi
realizada uma análise da sensibilidade (Sensitivy Analysis) com o objetivo de
identificar os fatores críticos da lucratividade como conectividade, ciclo de vida da
rede, custos com infraestrutura, estimativa do aumento da demanda de tráfego e
precificação ao assinante.
Wang (2004) concluiu que a rede Wi-Fi combinada com WiMAX não é
vantajosa nas condições consideradas, ou seja, com taxa de dados de 1 Mbit/s,
volume de dados 1,5 GB/mês, 95 % cobertura outdoor e 80% de cobertura indoor.
Somente apresentaria relação custo benefício similar ao do serviço das redes 3G em
períodos de pico da taxa de dados (100 Kbit/s). Concluiu também que, dentro do
horizonte de investimento à curto prazo é economicamente mais vantajoso que a
MNO optasse por segmentar o mercado de atuação oferecendo serviços com preços
mais altos ao invés de massificar seus serviços.
Adicionalmente, foram estudados os artigos publicados nos últimos anos por
outros autores que utilizaram modelos de propagação para estimar os critérios de
cobertura e capacidade da célula para cada tecnologia. Um resumo destes trabalhos
é apresentado no Apêndice A.
Conclui-se, dentro do escopo dos trabalhos mencionados, que esta
dissertação avaliou três tipos de tecnologia atualmente disponíveis no mercado
brasileiro: Wi-Fi, WiMAX e Celular. Foi necessário analisar aspectos intrínsecos à
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tecnologia, tendências mercadológicas, bem como a variável econômica de cada
tecnologia.
1.6 Organização do trabalho
A dissertação está organizada em 5 seções detalhadas a seguir:
A seção 1, Introdução, apresenta o tema desta dissertação, delineando
brevemente

o

cenário

na

qual

está

inserida,

as

motivações

para

seu

desenvolvimento, o escopo e a estrutura do trabalho.
A seção 2, Descrição objetiva da tecnologia, apresenta as características
principais de cada tecnologia, sua evolução e arquitetura de rede. São apresentados
os conceitos de propagação do sinal em rádio frequência (RF) bem como
apresentados os principais modelos de propagação com aplicação em ambientes de
campi. Adicionalmente, são detalhados os parâmetros técnicos do cálculo do link
budget. Em resumo, esta seção apresenta o embasamento técnico que servirá de
base para a elaboração do método de avaliação proposto nesta dissertação.
A seção 3, Método de avaliação técnico-econômica, foi dividida em quatro
fases que foram executadas nesta sequencia: definições de escopo e avaliação de
ambiente, dimensionamento técnico, dimensionamento econômico, análise dos
resultados e recomendações.
O dimensionamento técnico foi composto pela escolha do modelo de
propagação adequado ao ambiente em estudo para cada tecnologia, seguido dos
cálculos de cobertura da célula e capacidade da rede. O dimensionamento
econômico foi composto pela estimativa dos investimentos (CAPEX e OPEX)
necessários para a instalação e operação do sistema.
A seção 4, Estudo de caso, apresenta a aplicação do método proposto na
seção anterior em uma instituição de ensino brasileira tendo sido realizadas a
análise dos resultados obtidos, conclusões e recomendações deste estudo.
A seção 5, Conclusões, apresentam-se as considerações finais sobre a
eficácia e a credibilidade do método proposto, suas contribuições e a perspectiva de
sua continuidade através do desenvolvimento de trabalhos futuros.
O apêndice A, Resumo de artigos com respectivos modelos de propagação,
apresenta uma tabela comparativa de artigos publicados sobre este tema,
destacando o modelo de propagação utilizado no ambiente em estudo.
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O apêndice B, Regulamentação de uso de frequências no Brasil, contém
informações pertinentes e que são determinadas pela ANATEL.
O apêndice C, Preços de produtos e serviços de acesso sem fio no Brasil,
apresenta os custos praticados por fabricantes e provedores de serviço no mercado
brasileiro.
O apêndice D, Rede WiMAX do CEAGESP, apresenta informações relevantes
da rede instalada na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
(CEAGESP).
O anexo A contém o mapa do campus Cidade Universitária.
O anexo B contém o projeto de banda larga popular de inclusão digital no
Estado de São Paulo sob o decreto no. 54.921 e referente à alteração do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (RICMS).
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2 DESCRIÇÃO OBJETIVA DA TECNOLOGIA
Esta seção apresenta uma descrição das tecnologias de acesso sem fio WiFi, WiMAX e Celular, e aborda as informações mais relevantes quanto as principais
características técnicas, a evolução da tecnologia ao longo dos anos e tendências
mercadológicas.
A fim de proporcionar uma melhor compreensão do processo de comunicação
sem fio são introduzidos os conceitos fundamentais da Física envolvidos na
propagação do sinal em RF em complemento a pesquisa bibliográfica.
No caso do Brasil, deve-se atentar a regulamentação de uso especificada
pela ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2013) que inclui,
por exemplo, a frequência permitida e o limite de potencia transmitido. O Apêndice B
contém um resumo das informações pertinentes a cada tecnologia deste estudo.
Na literatura pesquisada foram encontradas variações de nomenclatura para
designar os equipamentos de rádio transmissão conforme é mostrado na tabela 4.
Tabela 4 - Nomenclatura utilizada nesta dissertação e suas variações na literatura
Nomenclatura utilizada nesta dissertação

Estação Móvel ou Mobile Station (MS)

Estação Base ou Base Station (BS)

Variações na literatura


Mobile Terminal (MT)



Station (STA)



Customer Premise Equipment (CPE)



Mobile Station (MS)



Subscriber Station (SS)



User Equipment (UE)



Access Point (AP)



Base Terminal Station (BTS)



Base Station (BS)



Node B (NB)



Estação Rádio Base (ERB)

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Korowajczuk (2011, p. 235-243)

Por exemplo, a tecnologia Wi-Fi faz referência ao termo “ponto de acesso”
enquanto que a tecnologia WiMAX utiliza o termo “estação base”. Já na rede celular
é mais comum designar o mesmo equipamento de “estação rádio base” (ERB).
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Com o objetivo de padronizar estes termos no decorrer do texto desta
dissertação optou-se por chamar o equipamento ou antena de transmissão da
tecnologia de “estação base” (Base Station – BS) e o equipamento ou dispositivo do
usuário de “estação móvel” (Mobile Station – MS). Adicionalmente, utilizou-se o
termo “usuário” para designar o utilizador ou assinante do acesso sem fio.
2.1 Tecnologia Wi-Fi (Padrão IEEE 802.11)
Em 1990, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute for
Electrical and Electronic Engineers - IEEE) criou o grupo de trabalho IEEE 802.11
com o objetivo de definir um padrão para redes locais de acesso sem fio (Wireless
Local Area Networks – WLAN).
Além disso, em 1999 foi criado o consórcio da indústria Wireless Ethernet
Compatibility Alliance (WECA) com o objetivo de garantir a interoperabilidade entre
equipamentos de diferentes fabricantes e certificá-los com o selo Wi-Fi. O termo WiFi é frequentemente usado como sinônimo do padrão IEEE 802.11 e foi cunhado
pela WECA, posteriormente chamada de Wi-Fi Alliance (WI-FI ALLIANCE, 2013).
2.1.1 Principais características
O padrão IEEE 802.11 foi projetado para redes WLAN, com taxas de dados
mais altas, com cobertura indoor e mobilidade limitada, restrito a uma área local ou
zonas hotspot, sendo que cada estação base4 cria uma célula de rádio com alcance
limitado de até 100 m.
O padrão utiliza frequências não licenciadas na faixa de 2,4 GHz e 5 GHz,
observando-se as restrições de uso estabelecidas por órgãos regulamentadores de
cada país.
O alcance obtido com o uso da frequência de 5 GHz é inferior ao de 2,4 GHz
e, dependendo da área a ser coberta, poderá resultar em custos mais altos do que
se estivesse operando à frequência de 2,4 GHz. O fenômeno de interferência RF é
maior na frequência de 2,4 GHz resultado da alta densidade de uso por outros
equipamentos como satélites, dispositivos Bluetooth e aparelhos telefônicos sem fio.
A camada de acesso ao meio físico emprega o protocolo Carrier Sense
Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA) cujo comportamento é orientado à

4

Nomenclatura utilizada nesta dissertação de acordo com a tabela 4 mostrada na introdução desta sessão.
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contenção de sinal. Como ocorre compartilhamento de banda, o desempenho do
acesso poderá resultar em certa inconsistência em função da quantidade de
acessos simultâneos. O acesso ao meio é realizado no padrão legado5 através do
método Distributed Coordination Function (DCF).
Os mecanismos de Quality of Service (QoS) foram definidos em 2005 no
padrão IEEE 802.11e que utiliza o método Hybrid Coordenation Function (HCF)
baseado em dois processos que realizam a classificação e priorização do tráfego: o
HCF Controlled Channel Access (HCCA) e o Enhanced DCF Channel Access
(EDCA).
Os tipos de modulação utilizados no padrão IEEE 802.11 utilizam técnicas de
espectro espelhado, Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) e DirectSequence Spread Spectrum (DSSS), que essencialmente envolvem uma banda
maior do que é realmente necessário para suportar uma determinada taxa de dados,
o que minimiza interferências e taxas de erro. Na transmissão DSSS a faixa de 2,4
GHz é dividida em 14 canais de 22 MHz e o sinal é distribuído em cima de várias
faixas de frequências e reorganizado no equipamento receptor.
Ao contrário das técnicas DSSS e FHSS, a técnica OFDM não é uma forma
de espectro espalhado. Ao invés disso, divide o sinal em 52 canais separados em
10,94 kHz e envia a informação de forma paralela resultando em uma maior
eficiência do espectro com taxas de dados mais altas e problemas de propagação
de percurso e interferência minimizados.
As principais características, bem como observações restritivas de uso dos
padrões IEEE 802.11 mais relevantes, são apresentadas na tabela 5.

5

Entende-se como padrão legado os padrões anteriores ao padrão IEEE 802.11n.
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Tabela 5 - Características e restrições dos padrões IEEE 802.11 mais relevantes
Características
 Maior

capacidade

Restrições
quando

comparada aos padrões 802.11b e

IEEE
802.11a

 Custos relativamente altos em função da
comercialização tardia no mercado
 Incompatibilidade

802.11g
 Menor interferência de RF por

com

padrões

que

operam a frequência de 2,4 GHz

operar na frequência de 5 GHz
 Facilidade
IEEE
802.11b

para

 Capacidade limitada e maior interferência

tornar o hardware compatível com

RF em função do uso da frequência de

802.11b

2,4GHz

de

atualização

 Rápida proliferação no mercado
WLAN a custos baixos

 Incompatibilidade

com

padrões

que

operam a frequência de 5 GHz

 Compatibilidade com padrões que
operam a frequência de 2,4 GHz
 Custos competitivos

 Capacidade mais limitada se comparada
ao padrão 802.11a em função do plano
de frequência utilizado e da quantidade
de canais sobrepostos

IEEE

 O ambiente misto 802.11 b/g degrada a

802.11g

capacidade da rede
 Maior interferência RF em função do uso
da frequência de 2,4GHz
 Maior

capacidade

quando

comparada aos padrões legados
 Compatibilidade

com

legados
 Mecanismo de QoS
 Custos competitivos

IEEE
802.11n

padrões

 Não é garantida a atualização pré802.11n (com base no draft 2.0 do
padrão)

para

tornar

o

hardware

compatível com a versão final do padrão
802.11n
 O ambiente misto 802.11 b/g/n degrada a
capacidade da rede. Para alcançar o
desempenho máximo do padrão deve-se
utilizar somente hardware 802.11n à
frequência de 5 GHz
 Restrições locais quanto ao uso da
frequência de 5 GHz.

Fonte: Elaborada pela autora

Dentre os padrões apresentados, destaca-se o padrão IEEE 802.11n por
estar suficientemente maduro no mercado de acesso sem fio, além de proporcionar
um ganho substancial da taxa de dados, quando comparado aos padrões anteriores.
Estas taxas de dados são obtidas através do índice de modulação e codificação
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(Modulation and Coding Scheme – MCS), mostrados na tabela 6, e dependem
também do intervalo de guarda (Guard Interval – GI) e da largura de banda do canal
utilizados. O intervalo de guarda normal é de 800 ns e o menor de 400 ns, com
canalização em 20 MHz, utilizando 56 subportadoras, ou 40 MHz, utilizando 114
subportadoras (MOLISCH, 2011).
Tabela 6 - Índice MCS do padrão IEEE 801.11n

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Korowajczuk (2011, p. 331-332)

Observa-se que pode ser utilizado mais de uma antena de transmissão e
recepção e, consequentemente, mais de um fluxo de dados o que potencializa a
capacidade de comunicação das estações base. A terminologia utilizada na tabela é
T x R: S, onde T é o número de antenas de transmissão, R o número de antenas de
recepção e S o número de fluxo de dados que o rádio é capaz de transmitir.
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Os formatos de modulação utilizados pelo padrão são Binary Phase Shift
Keying (BSPK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16-Quadrature Amplitude
Modulation (16-QAM) e 64-QAM enquanto que as taxas de codificação são ½, ⅔ e
¾. Observa-se, por exemplo, que os resultados dos oito primeiros esquemas de
modulação, MCS de 0 a 7, apresentam variação da taxa de dados de 6,5 até 65
Mbit/s.
Um total de 32 esquemas MCS é mostrado na tabela 6, sendo que as duas
últimas colunas mostram os valores de sensibilidade do receptor que é variável
conforme o tipo de modulação e codificação e consequentemente da taxa de dados.
A confiabilidade do padrão IEEE 802.11 é muito similar às redes cabeadas
apresentando taxas Bit Error Rate (BER) inferior a 10 .
Uma melhoria do padrão IEEE 802.11n inclui mecanismos de agregação de
quadros Aggregated MAC Service Data Unit (A-MSDU) para concatenar as MAC
Protocol Data Units (MPDU) em um quadro Medium Access Control (MAC) agregado
e reduzindo, desta forma, o número de eventos de contenção.
2.1.2 Evolução da tecnologia
O padrão IEEE 802.11 foi desenvolvido com uma camada MAC em comum e
algumas camadas de Physical Layer (PHY). A evolução do padrão é mostrada no
diagrama 3 e ocorreu rapidamente desde o surgimento do primeiro padrão em 1997.
A aprovação de padrões com as novas camadas PHY possibilitou o aumento
do throughput na tecnologia, além de resolver problemas identificados nas versões
anteriores, principalmente àqueles relacionados ao desempenho, segurança e
confiabilidade do acesso sem fio.
Diagrama 3 - Evolução do padrão IEEE 802.11

Fonte: Elaborado pela autora
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Apresenta-se na tabela 7 uma comparação dos padrões IEEE 802.11 mais
relevantes.
Tabela 7 - Comparação dos principais padrões IEEE 802.11
IEEE

802.11

802.11a

802.11b

802.11g

802.11n

1997

1999

1999

2004

2009

Típica

1 Mbit/s

23 Mbit/s

4,5 Mbit/s

19 Mbit/s

74 Mbit/s

Máxima

2 Mbit/s

54 Mbit/s

11 Mbit/s

54 Mbit/s

300 Mbit/s

2,4 GHz

5 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 e 5 GHz

FHSS, DSSS

OFDM, 52

DSSS

OFDM, 52

OFDM, 108

subportadoras

subportadoras

64QAM

64QAM,

Publicação
Taxa de dados

Frequência
Transmissão

subportadoras
Modulação

BPSK

64-QAM

BPSK/QPSK

MIMO 4x4
20 MHz

20 MHz

20 MHz

20 MHz

20 ou 40 MHz

Típico

20 m

35 m

35 m

38 m

70 m

Máximo

100 m

50 m

100 m

100 m

100 m

Número de

79 (FHSS)

12

3

3

6

canais não

3 ou 6

sobrepostos

(DSSS)
Somente com

Somente com

802.11g

802.11b

802.11 a/b/g

802.11

802.11a

WEP e

WEP e WPA

WEP e WPA

WEP e WPA

AES7

Largura do
canal
Raio da célula

Compatibilidade

Segurança

WPA6
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Abate (2009, p. 213-227)

O sucessor do padrão IEEE 802.11n é o padrão IEEE 802.11ac, aprovado em
janeiro de 2014, e que opera exclusivamente na frequência de 5 GHz. O padrão
IEEE 802.11ac apresenta taxas de dados mais elevadas: 500 Mbit/s para
configuração de uma antena e valores acima de 1 Gbit/s para múltiplas antenas. As
demais características são o uso da técnica OFDM com 234 subportadoras (ou 2 x
6
7

Wired-Equivalent Privacy (WEP) e Wi-Fi Protected Access (WPA)
Advanced Encryption Standard (AES)
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234), modulação 256-QAM, taxas de codificação de ¾ e

5

, largura de canal de 80

6

ou 160 MHz, agregação de quadros Aggregated MAC Protocol Data Unit (A-MPDU),
antenas Multiple Input Multiple Output (MIMO) 8x8. Além disso, também utiliza
esquema Multi-User MIMO (MU-MIMO), que permite transmissão e recepção de
sinal de múltiplos usuários de rede.
O padrão IEEE 802.11ac utiliza a tecnologia Beamforming na transmissão e
recepção de dados, que garante comunicação direta entre os dispositivos da rede.
Adicionalmente, o padrão IEEE 802.11ac foi desenvolvido para apresentar
compatibilidade com o padrão IEEE 802.11n (5 GHz).
2.1.3 Arquitetura de rede
A arquitetura de rede do padrão IEEE 802.11 baseia-se na divisão da área de
cobertura em células chamadas Basic Service Set (BSS), cujo tamanho depende
das características do ambiente e das potências de transmissão e recepção das
estações base e móvel.
Múltiplas células BSS são interligadas por um sistema de distribuição
(Distribution System - DS) com o intuito de aumentar a área de cobertura total do
acesso sem fio. A este conjunto formado pela interconexão de múltiplas células BSS
dá-se o nome de Extended Service Set (ESS), e constitui uma rede local sem fio
com infraestrutura, conforme mostrado na figura 1 (KOROWAJCZUK, 2011).
Figura 1 – Arquitetura de rede do padrão IEEE 802.11

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Korowajczuk (2011, p.317)
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Cada célula BSS é identificada por um IDentification (BSS-ID) bem como
cada sistema ESS é identificado por um ESS-ID. Esses dois identificadores formam
o identificador de rede Network-ID de uma rede sem fio IEEE 802.11.
Os principais componentes de rede mostrados na figura 1 são:
a) Mobile Station (MS)8: é dispositivo ou terminal utilizado pelo usuário para
conectar-se à rede sem fio através de um adaptador de rede com
transmissor de rádio que se conecta a célula da estação base.
b) Base Station (BS): é o equipamento responsável pela captura das
transmissões realizadas pelas estações móveis dentro da célula BSS, e
pela retransmissão às estações de outras células BSS usando o sistema
de distribuição DS. Também é de responsabilidade das estações base BS
executar as funções de autenticação, associação e re-associação,
gerenciamento de potência e sincronização do acesso. Cada estação base
BS é equipada com antenas internas ou externas e possui sua própria área
de cobertura.
c) Basic Service Set (BSS): é a área de cobertura composta pela estação
base e por todas as estações móveis conectadas a ela.
d) Distribution System (DS): é o sistema de distribuição que interliga múltiplas
células BSS.
e) Access Router (AR): é o equipamento roteador de acesso do sinal com
múltiplas interfaces com e sem fio para conexão à internet.
f) Extended Service Set (ESS): é o conjunto formado pela interconexão de
múltiplas células BSS.
2.2 Tecnologia WiMAX (Padrão IEEE 802.16)
O padrão IEEE 802.16 foi criado com o objetivo de padronizar as redes de
banda larga sem fio para áreas metropolitanas (Wireless Metropolitan Area Networks
- WMAN). De forma análoga ao padrão IEEE 802.11, em 2001 também foi criado um
consórcio da indústria para este padrão, o WiMAX Forum, que cunhou o termo
WiMAX em referência ao padrão IEEE 802.16.

8

Nomenclatura utilizada nesta dissertação de acordo com a tabela 4 mostrada na introdução desta sessão.
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O WiMAX Forum é responsável por garantir a interoperabilidade entre
equipamentos de diferentes fabricantes e a integração com outras tecnologias como
Wi-Fi e Celular. Para tanto, foram definidos perfis de sistema que são um conjunto
de parâmetros operacionais incluindo frequência de operação, largura de banda do
canal e esquema de duplex, que todos os fabricantes precisam respeitar para
garantir a interoperabilidade e a certificação WiMAX (WIMAX FORUM, 2013).
2.2.1 Principais características
O padrão IEEE 802.16 foi projetado para fornecer cobertura de acesso sem
fio para ambiente outdoor com capacidade de gerenciar uma maior quantidade de
acessos simultâneos e com velocidades mais altas que o padrão IEEE 802.11.
Trata-se de uma tecnologia voltada para integração de serviços (voz, dados e vídeo)
sendo baseada no Internet Protocol (IP) e permite a utilização de pacotes ou de
células.
Geralmente uma única antena é capaz de cobrir uma área extensa, o que
reduz as chances de interrupção dos serviços em roaming e a quantidade de
handoffs. Possui médio a longo alcance variando de 7 a 10 Km podendo alcançar
até 50 Km para padrões mais robustos na modulação e transmissão com linha de
visada (Line of Sight – LOS)9.
O padrão é flexível quanto à operação em uma faixa larga de frequências
licenciadas e não licenciadas, podendo variar de 2 até 66 GHz. A maioria das
instalações ocorre na faixa licenciada de 2,5 GHz até 3,5 GHz e na não licenciada
de 5,8 GHZ. O uso da frequência licenciada apresenta vantagens como controle
maior sobre o fenômeno de interferência RF, além de apresentar uma melhor QoS e
maior potência de transmissão. Em alguns países, a faixa de frequência usada pelo
WiMAX sofre interferências por já ser usada por outros serviços, como transmissões
via satélites.
De forma similar ao padrão IEEE 802.11 ocorre compartilhamento de banda,
no entanto, o WiMAX utiliza um algoritmo de escalonamento de acesso ao meio de
transmissão onde cada estação móvel compete apenas uma vez pela entrada na
rede, sendo depois alocados slots de comunicação pela estação base. Uma vez
atribuído um slot este pode expandir ou comprimir o seu tamanho, mas nunca será
9

Line of Sight (Linha de visada) ocorre com comunicação sem obstáculos de sinal entre o transmissor e receptor
e faz uso de frequências mais altas que apresentam menos interferência e mais largura de banda.
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tomado por outra estação móvel. O protocolo é orientado à conexão, e por isso, este
mecanismo traz estabilidade em momentos de sobrecarga sendo o acesso de
estações é mais eficiente na gestão da largura de banda. O algoritmo de
escalonamento também permite à estação base um controle sobre os parâmetros de
QoS uma vez que pode gerir a atribuição dos compartimentos (time slots) às
diferentes estações assinantes.
Classes diferentes de QoS são suportadas para voz e vídeo: Unsolicited
Grant Service (UGS), real-time Polling Service (rtPS), non-real-time Polling Service
(nrtPS) e Best-Effort (BE). Estas classes são caracterizadas por correspondentes
fluxos de serviço entre a estação base e estação móvel. A comunicação entre duas
estações só é possível após a concordância da classe de serviço com os parâmetros
de taxa mínima e máxima, latência, jitter e prioridade.
O WiMAX utiliza técnica de múltiplas antenas MIMO no transmissor e no
receptor o que maximiza a eficiência espectral e Adaptive Antenna System (AAS)
que permite a uma mesma estação base direcionar várias antenas para diferentes
setores com grande independência. Também permite a comunicação sem visada
(NLOS) dependente do tipo de ambiente e dos graus de absorção e reflexão das
frequências utilizadas, além dos obstáculos pertinentes ao ambiente.
Suporta os modos de operação duplex: TDD, mais comum em aplicações
simétricas com internet; Frequency Division Duplex (FDD) e reuso fracionado da
frequência. Este último maximiza a eficiência do espectro para os usuários no centro
da célula e melhora a força do sinal e throughput para os usuários na borda da
célula.
A camada física do padrão IEEE 802.16e baseia-se no Orthogonal Frequency
Division Multiple Access (OFDMA) que minimiza o efeito multi-percurso da
multiplexação espacial, ou seja, a transmissão de fluxos independentes feitas em
paralelo por antenas diferentes. Além disso, o OFDMA ganha flexibilidade por incluir
algoritmos e técnicas como codificação e modulação adaptativa (variação da
modulação segundo a razão entre a potência do sinal e a relação interferência/ruído)
e de técnicas eficientes de multi-acesso.
Observa-se que a tecnologia WiMAX permite um número diferente de
combinações de esquemas de modulação 4-QAM e 16-QAM que são combinadas
com taxas de codificação de ½ e ¾ enquanto que 64-QAM pode ser combinada com
taxas de ½, ⅔, ¾ e 5 6. Suporta largura de banda variável com tamanho de canal fixo
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em 1,25 até 20 MHz em frequências licenciadas e não licenciadas (MOLISCH,
2011).
A tabela 8 apresenta suscintamente uma comparação dos principais padrões
IEEE 802.16.
Tabela 8 - Comparação dos principais padrões IEEE 802.16
IEEE
Publicação

802.16a

802.16d-2004

802.16e-2005

2001

2004

2005

Taxa de dados
Mínima

32 Mbit/s

Máxima

134 Mbit/s

75 Mbit/s

15 Mbit/s

11 a 60 GHz

2 a 11 GHz

2 a 6 GHz

QPSK, 16-QAM, 64-

QPSK, 16-QAM, 64-

QPSK, 16-QAM, 64-

QAM

QAM

QAM

Portadora única

OFDM 256

OFDM 256 ou

subportadoras

OFDMA 128, 512,

Frequência (GHz)
Modulação

Transmissão

1024 ou 2048
Fixo

Escalável

Escalável

20, 25 e 28 MHz

1,75 a 20 MHz

1,75 a 20 MHz

Mínimo

2 Km

5 a 10 Km

2 Km

Máximo

5 Km

50 Km LOS

5 Km

LOS

LOS e NLOS

LOS e NLOS

Fixa

Fixa

Fixa/ Móvel

Largura do canal

Raio da célula

Condições do
canal
Mobilidade

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Abate (2009, p. 8-9)

2.2.2 Evolução da tecnologia
O padrão IEEE 802.16 foi inicialmente desenvolvido para acesso sem fio fixo
(Fixed Wireless Access – FWA), com frequências de 10 a 66 GHz com LOS e taxas
elevadas de dados. A evolução do padrão, visualizada no diagrama 4, ocorreu na
última década com novos padrões operando em frequências abaixo de 10 GHz e
sem necessidade de LOS entre os equipamentos de transmissão e recepção.
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O padrão IEEE 802.16d foi uma revisão geral do padrão agregando correções
e melhorias com o uso de 256 subportadoras em OFDM. Também chamado de
WiMAX fixo ou nomádico, mais usado na frequência de 3,5 GHz, e que demonstrou
ser uma solução economicamente viável como backhaul sem fio para outros tipos de
redes como Wi-Fi e celular (ABATE, 2009)
Diagrama 4: Evolução do padrão IEEE 802.16

Fonte: Elaborado pela autora

Já o padrão IEEE 802.16e opera com taxas de dados menores que os
padrões anteriores. Também chamado de WiMAX móvel (inclui capacidade fixa),
mais usado na frequência de 2,5 GHz, e que permite mobilidade do usuário com
handover rápido entre as células, reuso fracionado da frequência, melhor
desempenho sem linha de visada e penetração de cobertura indoor. É o candidato
para substituir a rede celular ou como sobreposição para aumento da capacidade
destas redes.
O WiMAX móvel pode utilizar modulação OFDMA escalável que dimensiona
o tamanho da Fast Fourier Transform (FTT) em 128, 512, 1.024 e 2.048, mantendo
sempre o espaçamento da portadora constante em 10,94 kHz nos diferentes
tamanhos de canais respectivamente de 1,25 MHz, 5 MHz, 10 MHz e 20 MHz. A
tabela 9 mostra os tipos de modulação e codificação para estes canais e a taxa de
dados agregada que inclui o overhead das camadas superiores à camada PHY.
Desta forma, o padrão é flexível o suficiente para adequar-se à
regulamentação local, à operadora prestadora do serviço e aos requerimentos de
capacidade das aplicações.
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Tabela 9 - Índice MCS do padrão IEEE 802.16e
Modulação e codificação
Largura do canal
BPSK
QPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM

1/2
1/2
2/3
3/4
1/2
3/5
3/4
4/5
2/3
3/4
5/6

Taxa de dados (Mbps)
1,25 MHz

5 MHz

10 MHz

20 MHz

0,3
0,6
0,8
0,9
1,3
1,5
1,9
2,0
2,5
2,8
3,1

1,6
3,2
4,2
4,7
6,3
7,6
9,5
10,1
12,6
14,2
15,8

3,2
6,3
8,4
9,5
12,6
15,1
18,9
20,2
25,2
28,4
31,5

6,3
12,6
16,8
18,9
25,2
30,3
37,8
40,3
50,4
56,7
63,0

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Korowajczuk (2011, p. 499)

Destaca-se o padrão IEEE 802.16m, também conhecido como WirelessMANAdvanced ou WiMAX-2, por especificar a interface aérea avançada (Advanced Air
Interface) para operação em bandas de frequências licenciadas, e por estar em
conformidade

com a especificação International Mobile Telecommunications -

Advanced (IMT-Advanced) (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION, 2010) e
reconhecido em 2010 pela International Telecommunications Union (ITU) como
sendo uma tecnologia de quarta geração (4G)10. Suas principais características são:
compatibilidade com OFDMA, técnica TDD ou FDD, taxas de dados na ordem de 1
Gbit/s para aplicações fixas e 100 Mbit/s para aplicações móveis, operação na faixa
de frequência inferior a 6 GHz, suporte MIMO com 4 ou 8 fluxos, e raio de cobertura
que varia entre 3 Km, 5 a 30 Km e 30 a 100 Km, dependendo da configuração
utilizada.
2.2.3 Arquitetura de rede
A arquitetura de rede do padrão IEEE 802.16, mostrada na figura 2, é
composta de duas subredes: a rede de serviços de acesso (Access Service Network
- ASN) e a rede de serviços de conectividade (Connectivity Service Network - CSN)
(ABATE, 2009; MOLISCH, 2011).
10

Em julho de 2008, a ITU aprovou a especificação IMT-Advanced onde definiu que para uma tecnologia ser
formalmente considerada 4G deverá apresentar capacidades acima daquelas especificadas pela especificação
IMT-2000, dentre as quais citam-se as velocidades de 100 Mbit/s para usuários com alta mobilidade e 1 Gbit/s
para aqueles com baixa mobilidade (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2010)
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Figura 2 – Arquitetura de rede da tecnologia WiMAX

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Abate (2009, p.184) e Molisch (2011, p. 703)

Seus principais componentes de rede são:
a) Base Station (BS): é a torre de transmissão da tecnologia WiMAX
responsável por fornecer cobertura para vários usuários ou assinantes,
dentro da área de cobertura.
b) Mobile Station (MS): é um sistema de rádio fixo com capacidade WiMAX,
que se comunica com uma estação base.
c) Access Service Network (ASN): é composta pelas estações BS, pelos
controladores e gateways de BS. Fornece a conectividade da área
correspondente às camadas PHY e MAC definidas no padrão da
tecnologia, além de outras funções relacionadas que não são definidas no
padrão como gerenciamento de recursos, segurança, QoS, etc.
d) Gateway ASN: as estações base BS são conectadas a um gateway ASN
que por sua vez, indiretamente conecta a estação móvel à rede CSN
preferida ou permitida.
e) Connectivity

Service Network (CSN): fornece conectividade a outras

redes. É composta por roteadores; Location register (registra o login do
usuário e a informação da localização);

servidor/proxy Authentication,

Authorization, Accounting Services (AAA); gateways, servidores de
Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) e base de dados do usuário que são utilizados para conexão à
internet e outras redes IP.
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2.3 Tecnologia Celular (Padrão LTE)
A tecnologia celular é voltada para redes do tipo Wireless Wide Area
Networks (WWAN) que cobrem áreas geográficas de grande extensão como, por
exemplo, estados, países e continentes.
Em 1998, foi criado o 3rd Generation Partnership Project (3GPP) com o
objetivo de criar especificações de sistemas celulares de terceira geração (3G)
baseadas no padrão Global System for Mobile Communications (GSM) e em
tecnologias de acesso à rádio suportada por estas redes. O escopo inicial era o
projeto da especificação IMT-2000 da ITU. No entanto, teve seu escopo estendido
para incluir as tecnologias evolutivas do GSM: General Packet Radio Service
(GPRS) e Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). As especificações são
divulgadas no formato de releases pelo 3GPP (3RD GENERATION PARTNERSHIP
PROJECT, 2013). De forma análoga, foi criado o 3GPP2 responsável pela
padronização do Code Division Multiple Access 2000 (CDMA 2000).
2.3.1 Principais características
A tecnologia foi desenvolvida em torno de um princípio celular descoberto por
pesquisadores do AT&T Bell Labs e baseia-se no conceito que uma área geográfica
é dividida em células de tal forma que as mesmas frequências podem ser utilizadas
por células diferentes. Este princípio é utilizado até hoje: a divisão por células
permite oferecer cobertura em uma área geográfica extensa e suporte a um número
elevado de usuários uma vez que a potência de sinal decresce com a distância,
células suficientemente distantes podem reaproveitar as frequências disponíveis
sem que haja interferência relevante. Também suporta roaming e handoff

11

sem que

haja percepção por parte do usuário que o sinal da transmissão está sendo
transferido de uma célula para outra. Suporta mobilidade global e roaming nacional e
internacional da rede o que explica sua grande capilaridade de serviço.
É a tecnologia com maior maturidade quando comparada com as tecnologias
Wi-Fi e WiMAX. Seu desenvolvimento foi focado primariamente para comunicações
de voz sendo posteriormente adaptada e aprimorada para suprir a demanda
crescente de dados e vídeo.

11

O termo roaming refere-se à capacidade de obter conectividade como “visitante” em áreas fora da localidade
geográfica onde o usuário está registrado. Envolve o processo de handoff que é responsável por transferir o
usuário de uma rede para outra.
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2.3.2 Evolução da tecnologia
Nos anos 80, a tecnologia celular foi desenvolvida por vários padrões
proprietários e regionais caracterizando um mercado fragmentado conforme é
mostrado na tabela 10. A primeira geração (1G) se caracterizava pela transmissão
de sinal analógico para comunicação de voz.
Tabela 10 - Principais padrões de tecnologia celular 1G
Padrão

Descrição

Advanced Mobile Phone System

1978: utilizado nos Estados Unidos e é baseado

(AMPS)

em Frequency Division Multiple Access (FDMA)

Nordic Mobile Telephone (NMT)

1981: surgiu inicialmente nos países nórdicos e
estendeu-se para Ásia, Rússia, e outros países
do leste europeu.

Total Access Communications System

1985: surgiu no Reino Unido e é baseado em

(TACS)

tecnologia AMPS.

Fonte: Elaborado pela autora com dados da International Telecommunications Union (2013)

Já nos anos 90 surgiu a segunda geração (2G), conforme mostra a tabela 11,
cuja transmissão de sinal era digital com foco para serviços de voz e alguns serviços
de dados simples como Short Message Service (SMS).
Tabela 11 - Principais padrões de tecnologia celular 2G
Padrão

Descrição

Digital AMPS (D-AMPS): Interim Standard

1991: aperfeiçoamento da tecnologia AMPS

54 (IS-54); IS-136; mais conhecida como

utilizado nos Estados Unidos e Canadá.

Time Division Multiple Access (TDMA)
GSM

1992: sistema utilizado na Europa e baseado
em TDMA

IS-95 (atual cdmaOne)

1995: Utilizado na Coréia do Sul e baseado
em CDMA.

Personal Digital Cellular (PDC)

1994: utilizado exclusivamente no Japão

Personal Handy Phone System (PHS)

1995: utilizado no Japão

Fonte: Elaborado pela autora com dados da International Telecommunications Union (2013)
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Dentre as tecnologias apresentadas na tabela 11, destaca-se a GSM
desenvolvida com o objetivo de se tornar o padrão comum favorecendo o roaming
entre os países da Europa. Posteriormente estendeu-se a outras regiões e acabou
se tornando a tecnologia mais utilizada no mundo.
No percurso evolutivo da tecnologia surgiram, por volta do ano 2000, as
tecnologias chamadas de “2,5G” e que proporcionaram um ganho significativo na
transmissão de dados: CDMA 2000 1X que apresentou taxa de dados de até 115
Kbit/s e o GPRS (3GPP RELEASE 97, 1998) com taxa de dados de até 144 Kbit/s.
Em 2003, surgiu a tecnologia EDGE (3GPP RELEASE 98, 1999), e em 2006, a EEDGE chamadas de “2,75G”, e inicialmente instaladas sobre a tecnologia GPRS,
resultando em maior desempenho com a taxa de dados de até 384 Kbit/s e
modulação 8PSK.
No ano 2000, ocorreu historicamente no setor de telecomunicações a
aprovação das especificações técnicas de sistemas 3G desenvolvidas pelo ITU e
que ficou conhecida como IMT-2000. Com isso, foi possível assegurar a
interoperabilidade entre as diversas redes de celulares existentes e a capacidade de
roaming global. Para ser considerada 3G a tecnologia deverá apresentar velocidade
de 384 Kbit/s para usuários com alta mobilidade e 2 Mbit/s para os usuários com
baixa mobilidade. A primeira rede 3G comercial surgiu no Japão em 2001.
Destaca-se a tecnologia UMTS (3GPP RELEASE 99, 2000; RELEASE 4,
2001), sucessora do GSM, e que utiliza divisão por código Wideband Code Division
Multiple Access (WCDMA). A evolução tecnológica das redes UMTS ocorreu com o
HSPA+ (3GPP RELEASE 7, 2007), chamada de 3,5G e que possibilitou taxas
teóricas de dados de até 42 Mbit/s no downlink e 11 Mbit/s no Uplink.
Em paralelo a tecnologia UMTS, ocorreu a evolução da tecnologia CDMA
Evolution Data-Optimized (CDMA 1xEV-DO) que permitiu alcançar taxas de dados
de até 2,4 Mbit/s, e em seguida a CDMA Evolution, Data and Voice (CDMA 1x-EVDV) onde a mesma portadora de frequência passou a ser compartilhada para voz e
dados.
Considerada uma evolução natural do GSM/UMTS, a tecnologia Long Term
Evolution (LTE) (3GPP RELEASE 8 e 9 - LTE, 2010), também chamada de “3.9G”,
apresenta taxas de dados de 100 Mbit/s no downlink e 50 Mbit/s no Uplink, e utiliza
OFDMA e Single Channel Orthogonal Frequency Division Multiple Access (SCFDMA).
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Pela definição formal do ITU, a tecnologia celular LTE - Advanced (3GPP
RELEASE 10 – LTE - Advanced, 2013) está em conformidade com a especificação
IMT-Advanced e, portanto é correta sua classificação como 4G.
Um resumo da evolução dos principais padrões da tecnologia celular
mencionados é mostrado no diagrama 5.
Diagrama 5 - Evolução dos principais padrões da tecnologia celular

Fonte: Elaborado pela autora com dados da International Telecommunications Union (2013)

2.3.3 Arquitetura de rede
O padrão LTE utiliza um único tipo de estação base, também chamada de
eNodeB, e sua arquitetura de rede (3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT,
2013) é mostrada na figura 3.
Figura 3 – Arquitetura de rede padrão LTE

Fonte: Elaborada pela autora com dados do 3rd Generation Partnership Project (2013)
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Os principais componentes de rede nesta arquitetura são (3GPP, 2013):
a) Base Station (BS) também chamadas de eNode ou eNB: é a estação
base da arquitetura LTE normalmente conectadas entre si pela
interface X2 que coordena as transmissões nas células adjacentes.
Cada BS pode atender uma ou mais células com as seguintes
funcionalidades: comunicação com interface aérea, camada física
PHY, alocação e programação de recursos de rádio e controle de
retransmissão.
b) Enhanced Packet Core (EPC): é o núcleo da rede central e é baseado
em transmissão por comutação de pacotes. Dentre suas funções estão
o gerenciamento de mobilidade, de assinantes, fornecimento de QoS e
política de controle de fluxo de dados dos usuários e conexão com
redes externas.
c) Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRAN): responsável
por todas as funções relacionadas ao rádio como gerenciamento de
rádio,

compressão

do

cabeçalho,

segurança

(encriptação)

e

conectividade ao EPC.
d) Mobility Management Entity (MME): é responsável pela autenticação
do usuário através da interligação com o servidor Home Subscriber
Server (HSS) via interface S6a, e é uma entidade à parte na estrutura
de rede.
e) HSS: contém os dados de assinatura do usuário (perfil) e inclui o
Authentication Center (AuC) e é onde ficam armazenadas as chaves.
f) Serving Gateway (S-GW): é o gateway à serviço que se conecta à rede
Radio Access Network (RAN) e o gateway de rede de pacote de dados
conecta a rede à internet (PDN – Public Data Network).
g) PDN Gateway (P-GW): oferece conectividade para redes externas
como a internet, sendo o ponto de saída e entrada de dados para a
estação móvel.
2.4 Comparação das tecnologias
Nas seções anteriores foram apresentadas as características técnicas mais
relevantes dos padrões cujas especificações são desenvolvidas em duas camadas
de acordo com o modelo Open Systems Interconnection (OSI): a camada 1 refere-se
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a camada física PHY e a camada 2 que é a camada de enlace de dados ou MAC, e
por isso, não se aplicam discussões sobre o protocolo IPv6.
No entanto, sobre o prisma comparativo, esta seção aborda dois pontos
importantes que as organizações devem analisar antes de decidir que tipo de
tecnologia será adotado em seus ambientes de rede: a segurança da informação na
comunicação e a penetração de mercado e tendências do futuro da tecnologia
escolhida.
2.4.1 Segurança da informação na comunicação
De acordo com a norma brasileira NBR ISO IEC 17799 (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2005), um sistema de informações é
considerado

seguro

quando

supre

quatro

mecanismos:

confidencialidade,

integridade, disponibilidade e autenticidade. Levando-se em conta este conceito e o
fato de que a segurança da informação é vital nas comunicações das organizações,
tecem-se alguns comentários para cada tecnologia estudada nesta dissertação.
A tecnologia Wi-Fi apresentava níveis de segurança inferiores quando
comparados aos de outras tecnologias sem fio, apesar de nos primeiros padrões
terem sido utilizados mecanismos de privacidade e autenticação, como o WEP, que
utilizava chaves manuais de encriptação de 40 a 104 bits. No entanto, com o tempo,
o WEP apresentou vulnerabilidades que foram minimizadas com o desenvolvimento
de novos padrões de encriptação. Em 2003, a Wi-Fi Alliance apresentou uma
solução intermediária chamada de WPA que adotava o protocolo Temporal Key
Integrity Protocol (TKIP), com geração dinâmica de chaves de 128 bits e o algoritmo
de encriptação Rivest Cipher 4 (RC4). Em 2004, foi apresentada a solução definitiva
chamada de WPA2 (IEEE 802.11i) que especificava os processos de autenticação,
gerenciamento de chaves e privacidade na comunicação dos dados. O WPA2 é mais
eficiente que o WPA porque utiliza o algoritmo AES com chaves de até 256 bits.
Já as tecnologias WiMAX e celular apresentam níveis de segurança mais
elevados quando comparados ao da tecnologia Wi-Fi.
A tecnologia WiMAX faz uso de vários mecanismos de segurança, como
Extensible

Authentication

Protocol

(EAP),

AES,

Cipher-based

Message

Authentication Code (CMAC) e Hashed Message Authentication Code (HMAC). O
processo de segurança é dividido em três etapas - autenticação, troca de chaves e
encriptação - sendo que cada estação móvel é configurada com um certificado X.509
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para identificação do usuário. Além disso, oferece suporte à Virtual Local Area
Network (VLAN).
Adicionalmente, são realizados o gerenciamento de chave privada (Private
Key Management – PKMv2) e EAP entre estação móvel e a estação base, a
encriptação AES para tráfego do usuário e a autenticação da estação móvel via
protocolo AAA. Também oferece alguns padrões e algoritmos de encriptação de
dados suportados entre as estações base e móvel: DES (Triple Data Encryption
Standard) com chave de encriptação de 56 bits, 3DES com chave de 112 bits, AES
com chaves de 128, 192 ou 256 bits, Ron Rivest, Adi-Shamir and Leonard Adleman
(RSA) com uma combinação de chaves públicas na encriptação e chaves
particulares no processo reverso, ambas com tamanho variando de 1024 a 2048 bits
(ABATE, 2009).
A tecnologia celular 1G era analógica e apresentava nível baixo de
segurança. Em especial o sistema AMPS apresentava vulnerabilidades quanto à
autenticação e a ausência de um sistema de criptografia. Era relativamente fácil
realizar a quebra de sigilo telefônico por meio de equipamentos de escaneamento e
clonagem de aparelhos com a captura das informações de autenticação do usuário:
Electronic Serial Number (ESN) e o Mobile Identification Number (MIN).
Por sua vez os sistemas digitais 2G, em especial o GSM, GPRS e EDGE,
apresentavam maior nível de segurança se comparados à geração anterior porque
foram desenvolvidos mecanismos mais eficientes de criptografia da voz e
autenticação de usuários. Os processos de identificação e autenticação do usuário
utilizam o cartão Subscriber Identity Module (SIM) com registro único na rede dentro
do International Mobile Subscriber Identity (IMSI). No entanto, com o passar do
tempo, também apresentaram vulnerabilidades principalmente pela ausência de
integridade de dados e da forma insegura na transmissão das chaves e do tamanho
da chave de 64 bits.
Já as redes 3G UMTS utilizam chaves de 128 bits com autenticação mútua,
ou seja, foi incluído este mecanismo no sentido da rede para a estação móvel. Faz
uso de aplicação Universal Subscriber Identity Module (USIM) executada no cartão
inserido na estação móvel e que armazena a informação do usuário, a chave de
autenticação Pre Shared Key (PSK), além de contatos da agenda e mensagens de
texto.
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2.4.2 Penetração de mercado e tendências do futuro da tecnologia
Apresentam-se nesta seção pontos relevantes quanto a penetração de
mercado e tendências do futuro da tecnologia no setor de telecomunicações sem fio.
É notório que a tecnologia Wi-Fi apresenta custos relativamente baixos
quando comparado aos custos de outras tecnologias de acesso sem fio. Além da
boa relação custo-benefício, outros fatores como padronização da tecnologia,
rapidez na comercialização de produtos no mercado, facilidade de implementação e
compatibilidade com outras redes fizeram com que o padrão IEEE 802.11 se
tornasse o mais difundido e com grande aceitação de mercado (ABATE, 2009).
No entanto, a decisão de escolha pela tecnologia Wi-Fi - que tem restrição de
alcance - para atender a cobertura de uma cidade inteira ou outras áreas de mesma
proporção poderá incorrer em custos adicionais para a organização. Segundo Abate
(2009), esta situação foi evidenciada por algumas cidades americanas que ao
optarem pela tecnologia Wi-Fi arcaram com custos elevados durante a instalação e
subsequente operação de suas redes municipais.
Por outro lado, a tecnologia WiMAX apresenta custos atraentes e
competitivos quando comparada a outras tecnologias de acesso, como cabo e fibra
ótica, e por isso, vem sendo associada como alternativa economicamente viável no
acesso a serviços de banda-larga em vários países com foco em projetos de
inserção digital. No entanto, ainda não foi adotada pelo mercado com o mesmo nível
de aceitação que as tecnologias Wi-Fi e celular, o que gera certa incerteza quanto
ao seu futuro.
O padrão IEEE 802.16m, também chamado de WiMAX2, desperta maior
interesse na indústria que o padrão anterior por ter sido aprovada pelo ITU como
tecnologia 4G, e é atual concorrente do padrão celular LTE.
Ainda, de acordo com pesquisas de mercado, a tendência de penetração de
mercado é de crescimento nas receitas de equipamentos LTE, 3G e Wi-Fi enquanto
que nos equipamentos WiMAX ocorre redução (VISIONGAIN, 2013). A previsão é
que o padrão LTE será a tecnologia dominante no setor em parte pelo interesse das
maiores operadoras de telefonia celular que veem neste padrão um caminho
evolutivo natural de suas redes 3G atuais (IHS ISUPPLI, 2012).
O padrão LTE é comercialmente chamado de “4G” por muitas operadoras de
telefonia celular que, na prática, oferecem serviços nos padrões LTE, HSPA+ ou
WiMAX como sendo de 4G. Vale ressaltar que, apesar de apresentarem um ganho
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significativo de desempenho se comparado à geração anterior, estas redes
continuam sendo 3G por não atenderem todas as especificações formalizadas pelo
IMT-Advanced. Até o momento, o ITU aprovou duas tecnologias como sendo 4G:
LTE-Advanced e o padrão IEEE 802.16m ou WiMAX2. No entanto, a adoção do 4G
ainda está passível de definições de uso por questões regulatórias por parte de
governos dos países ou regiões.
No Brasil, o padrão adotado é o LTE, comercialmente chamado de 4G por
todas as operadoras de telefonia celular no país, mas com restrições de operação no
país: disponibilidade somente da faixa de 2,5 GHz e prioridade de cobertura nas
cidades-sede de jogos da Copa das Confederações. (ANATEL, RESOLUÇÃO 544,
2013).
Por outro lado, o desenvolvimento da próxima geração já está em andamento
por diversas empresas do setor e tem prevista sua operação para o ano de 2020.
Alguns governos pioneiros como a Coréia do Sul (GLOBO.COM, 2014) e Europa
(GLOBO.COM, 2013) já anunciaram investimentos consideráveis destinados à
pesquisa da tecnologia de quinta geração (5G) que deverá comportar um aumento
substancial de tráfego originado da alta quantidade de dispositivos móveis
integrados na “internet das coisas”.
2.5 Propagação do sinal em rádio frequência (RF)
O estudo de propagação do sinal em RF (HAYKIN, MOHER, 2005) fornece
uma compreensão das técnicas de recepção necessárias para compensar as perdas
de sinal decorrentes durante o processo de transmissão de sinal. Além disso,
fornece uma boa estimativa da potência mínima que deve ser recebida de modo que
o enlace sem fio seja estabelecido com sucesso e com nível aceitável de
comunicação. Estas estimativas são realizadas com os cálculos dos modelos de
propagação do sinal e link budget.
Os modelos de propagação do sinal são geralmente classificados em
modelos teóricos e empíricos. Os modelos teóricos ou físicos são criados utilizandose bases de dados geográficas e fundamentos teóricos desenvolvidos com as
equações que descrevem a propagação das ondas eletromagnéticas. Desta forma,
fornecem estimativas mais confiáveis que os demais modelos, mas apresentam grau
de complexidade maior.
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Por outro lado, os modelos empíricos ou estatísticos são criados a partir de
medidas realizadas considerando um determinado meio e contabilizando todos os
fatores que afetam a propagação do sinal. Apresentam a vantagem da facilidade de
uso porque descrevem de forma sucinta o fenômeno de propagação. Sendo assim,
sua precisão está restrita às condições em que as medidas foram realizadas, sendo
necessária a validação para ambientes diferentes das do ambiente em estudo.
É usual utilizar a seguinte classificação quanto ao tipo de terreno do ambiente
a) urbano: geralmente localizado em centros de cidades e composto por edificações
com alturas de padrão médio a alto que provocam a propagação em múltiplos
percursos devido a reflexão nas construções; b) suburbano: composto de prédios
com altura de padrão baixo e espaçados entre si, podendo ser caracterizado por
áreas abertas como parques e jardins; e c) rural: composto por espaços abertos com
dimensões entre 300 a 400 m, podendo ser caracterizado por áreas verdes como
fazendas (RAPPAPORT, 2008).
A seguir apresentam-se resumidamente os modelos de propagação mais
utilizados e sua aplicabilidade em ambientes campi.
2.5.1 Modelo de propagação no espaço livre
O modelo de propagação no espaço livre (Free Space Loss - FSL) é o modelo
teórico mais simples e serve de referência para todos os demais modelos. É
bastante utilizado quando não existem obstáculos de percurso entre o transmissor e
o receptor.
A perda de percurso no espaço livre ocorre porque a maioria da potência de
um sinal de rádio é perdida no ar. Até mesmo no vácuo perfeito, de acordo com o
princípio de Huygens, uma onda de rádio perde parte de sua energia radiada em
várias direções além daquela do eixo do enlace. Além disso, o termo espaço livre
não é totalmente livre e as perdas podem ser intensificadas por outros tipos de
fatores como tipo do terreno, condições climáticas e perdas associadas a
equipamentos utilizados na comunicação (HAYKIN, MOHER, 2005).
A perda de percurso no espaço livre é calculada utilizando-se a equação de
Friis convertida em base logarítmica e expressa pela equação (1) cujos parâmetros
são a frequência de operação do sistema e a distância entre as antenas de
transmissão e recepção.
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= 32,45 + 20log

f.

(1)

onde:
= perda de percurso no espaço livre (dB)
distância entre o transmissor e receptor (Km)
f

frequência de operação do sistema (MHz)

2.5.2 Modelo de Okumura
O modelo de Okumura (RAPPAPORT, 2008) é empírico e foi desenvolvido a
partir de medições realizadas na cidade de Tóquio em 1960 com frequências entre
200 e 1.920 MHz. É ideal para uso em cidades com as mesmas características de
Tóquio: densa concentração populacional e edificação com altura de padrão alto,
tipicamente utilizado em áreas urbanas e suburbanas.
São utilizados fatores de correção de acordo com a classificação do terreno
em áreas abertas ou rurais, suburbanas e urbanas. O uso do modelo restringe-se as
seguintes condições do ambiente: frequências na faixa de 150 MHz a 1,9 GHz,
distâncias de 1 a 100 Km e alturas para antena da estação-base de 30 a 1.000 m.
O cálculo da perda de percurso é dada pela equação (2):
50

,

Á

(2)

onde
50

perda mediana de percurso da propagação (dB)

= perda de percurso no espaço livre (dB)
,

atenuação mediana no espaço livre em uma área urbana plana

(dB)
fator de ganho da altura da antena na estação-base (dB)
fator de ganho da altura da antena na estação móvel (dB)
Á

ganho devido ao tipo de ambiente (dB)
altura da antena transmissora (m)
altura da antena receptora (m)

O valor de

é considerado com terreno quase plano, altura efetiva da

estação base igual a 200 m e altura da estação móvel igual a 3 m. É dado em
função da frequência e da distância.
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O valor de

varia conforme as alturas das antenas e é dado pela

equação (3).
para 1.000 m >

20 log

> 30 m

≤3m

10 log

para

20 log

para 10 m >

(3)
>3m

2.5.3 Modelo de Okumura-Hata ou Hata
O modelo Okumura-Hata ou simplesmente Hata (RAPPAPORT, 2008) é uma
modificação do modelo Okumura e incluiu algumas correções facilitando sua
utilização, sendo bastante utilizado em ambientes urbanos e em comunicações
celulares.
A equação da perda de percurso foi calculada considerando os valores de
referência: a altura da estação base em 200 m e a da estação móvel em 3 m. O
modelo assume que não há obstáculos dominantes entre as estações base e móvel
e mudanças no terreno ocorrem lentamente.
O uso do modelo restringe-se as seguintes condições do ambiente:
frequências de 150 MHz a 1,5 GHz, altura da antena transmissora de 30 a 200 m,
altura da antena receptora de 1 a 10 m e distância entre o transmissor e receptor de
1 a 20 km. O modelo não inclui a frequência de 1,8 GHz que é a mais usada para
redes celulares 2G e 3G (MOLISCH, 2011, Apêndice 7.6.1).
A equação do modelo (4), expressa em dB, é formada pelos fatores A, B e C
que são dependentes da frequência e da altura da antena, conforme é mostrado
respectivamente nas equações (5) e (6).

50
69,55

log

26,16 log
44,9

13,82
6,55 log

onde,
frequência de operação (MHz)

(4)
(5)
(6)
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altura da antena da estação base (m)
altura da antena da estação móvel (m)
distância entre o transmissor e o receptor (km)
fator de correção para a altura da antena móvel, função em tamanho
da área de cobertura, e é dado de acordo com o tipo de área ou porte da
cidade
Para cidades de pequeno e médio porte (C = 0), o valor do fator de correção
expresso em dB é dado pela equação (7). Este valor é utilizado para áreas
suburbanas e rurais.

1,1 log

0,7

1,56 log

0,8

(7)

E, para cidades de grande porte ou áreas metropolitanas (C = 0), é expresso
em dB, pela equação (8).
8,29 log 1,54

1,10, para

200
(8)

3,20 log 11,75

4,97, para

400

Para áreas suburbanas, o fator de correção é calculado por (9):

2

28

5,4

(9)

2.5.4 Modelo COST 231
O comitê de pesquisas europeu Cooperative for Scientific and Technical
Research (COST) criou o modelo COST 231 (MOLISCH, 2011), também conhecido
como modelo Hata com extensão Personal Communications Services (PCS), e é
uma versão modificada do modelo Hata estendendo-o para frequências de até 2
GHz e considerando células macro grandes. O uso do modelo restringe-se a
frequências entre 1,5 a 2 GHz.
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O modelo considera um fator de correção de acordo com o tipo de ambiente:
urbano, suburbano e rural. O uso deste modelo é restrito à comunicação na qual a
antena da estação base será instalada no topo ou telhado dos edifícios.
A equação do modelo (10), expressa em dB, é calculada por:

46,3

33,9 log

44,9

13,82 log

6,55 log

log

(10)

onde,
frequência de operação (MHz)
altura da antena da estação base (m)
altura da antena do terminal móvel (m)
= distância entre o transmissor e o receptor (km)
fator de correção para a altura da antena móvel
= 0 dB, para áreas suburbanas ou cidades de médio porte, e áreas rurais
(planas)
= 3 dB para áreas urbanas ou metropolitanas.

2.5.5 Modelo COST 231 Walfisch-Ikegami (COST 231 W-I)
O Modelo COST 231 Walfisch-Ikegami (MOLISCH, 2011) é mais adequado
para áreas urbanas e suburbanas planas nas quais as alturas das construções são
uniformes.
O uso do modelo restringe-se as seguintes condições do ambiente:
frequências de 800 MHz a 2 GHz, altura da antena transmissora de 4 a 50 m, altura
da antena receptora de 1 a 3 m e distância entre o transmissor e receptor de 20 m a
5 Km. As antenas das estações base podem ser instaladas abaixo das alturas dos
prédios. Não é recomendado o uso deste modelo para estimativa de cobertura de
micro células justamente por erros de precisão nestes cálculos. É mais adequado
para células macro de tamanhos pequeno e médio com pequenas distâncias entre
as antenas das estações base e móvel e/ou altura baixa da antena móvel.
O cálculo da perda de percurso neste modelo para condições de ambiente
com visada e

≥ 20 m é dada por (11).
= 42,6 + 26log

20log

,

(11)
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E para d < 20 m,

. Por não considerar parâmetros específicos

para área rural, esta equação é mais apropriada para este tipo de ambiente.
E, para condições de ambiente sem visada, é calculada por (12).
=

0

, se
=

(12)

0

, se

onde,
perda de percurso no espaço livre (dB)
perda por difração e espalhamento no topo dos edifícios (dB)
perda devido à múltiplas difrações e reflexões ocorridas ao nível da
rua (dB)
A perda por difração e espalhamento é calculada pela equação (13).
16,9

10log

10 log

20 log

(13)

onde,
diferença entre a altura dos telhados dos prédios

e a altura da

antena da estação móvel
fator de correção devido à orientação da rua em função do ângulo de
incidência ᵠ (dB)
ᵠ = ângulo de incidência entre a orientação da rua e a direção da incidência
(graus)
w = largura da rua (m)
O fator de correção

pode ser calculado conforme a equação (14):
10

2,5
4
onde,

0,35ᵠ ,

0,075 ᵠ
0,114 ᵠ

35 ,
55 ,

0

ᵠ
35°
55°

35°
ᵠ
ᵠ

55°
90°

(14)
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32,45

20 log

20 log

[Km, MHz]
(15)

0

2.5.6 Modelo Stanford University Interim (SUI)
A Universidade de Stanford desenvolveu modelos de canais, conhecidos
como canais Stanford University Interim (SUI), que foram propostos pelo grupo de
trabalho IEEE 802.16 para os padrões de banda de frequência abaixo de 11 GHz. A
estimativa do modelo é uma extensão do modelo Hata, incluindo fatores de correção
que permitem sua utilização com frequências acima de 1,8 GHz.
O modelo SUI (ABATE, 2009) considera três tipos diferentes de terreno,
restringindo-se às seguintes condições do ambiente: frequências superiores a 1,9
GHz, altura da antena transmissora de 10 a 80 m, altura da antena receptora de 2 a
10 m e distância entre o transmissor e receptor de 0,1 a 8 km.
O cálculo da perda de percurso neste modelo é expressa pela equação (16).

10ϓ log

,

(16)

>

onde
perda de percurso no espaço livre na distância

(dB)

d = distância entre a antena transmissora e a antena receptora (m)
= distância de referência, 100 m (m)

= parâmetro de correção para a frequência maior que 2GHz (MHz)
= parâmetro de correção para altura da antena receptora (m) acima de 2 m
= fator de sombreamento e desvanecimento dado pelo tipo de terreno,
variando entre 8,2 a 10,6 dB (dB)
ϓ = expoente de perda de propagação em função da altura da estação base
O parâmetro A é calculado pela expressão (17).
20 log

20 log

27,55

E o parâmetro ϓ é calculado pela expressão (18).

(17)
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(18)

ϓ

Onde,
ϓ = 2 para propagação no espaço livre; 3
ambientes sem visada direta e ϓ

ϓ

5 para áreas urbanas em

5 para ambientes internos.

= altura da estação base (m)
a, b, c = constantes com valores diferentes conforme o tipo de terreno e
mostrados na tabela 12.
Tabela 12 - Tipos de terreno no modelo SUI
Terreno

Tipo A

Tipo B
 terreno acidentado, pouca

 terreno
Constante

Tipo C
 terreno plano com

acidentado com

vegetação ou terreno plano,

pouca vegetação

vegetação

vegetação moderada a alta

(área rural)

moderada a alta

(área suburbana)

a

4,6

4,0

3,6

b (1/m)

0,0075

0,0065

0,005

c (m)

12,6

17,1

20

Fonte: Elaborado pela autora com base em Abate (2009, p. 95)

O parâmetro

é calculado pela expressão (19).

6 log

(19)
2000

Sendo que, temos:

10,8 log
20 log
0,65

, para terrenos tipo A e B

(20)

, para terreno tipo C

‐ 1,3

α

onde α = para terreno tipo A ou B; α = 6,6, dB para terreno urbano
A potência recebida é expressa pela equação (22).

(21)
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, em condições NLOS
(22)
, em condições LOS

onde
ganho de diversidade (dBi)
margem de desvanecimento (dB)
perdas em condições NLOS (dB)
perdas nas antenas de transmissão e recepção (dB)
perdas no espaço livre (dB)
2.5.7 Modelo ECC-33
O modelo ECC-33 (ELETRONIC COMMUNICATIONS COMMITTEE, 2006) é
também conhecido como modelo Hata-Okumura estendido. Este modelo classifica
as cidades em médio e grande porte e é usado para estimar a perda de percurso
para frequências acima de 3 GHz. Não é aplicável para áreas rurais.
O cálculo da perda de percurso neste modelo é expresso pela equação (23).
PL

(23)

onde
atenuação no espaço livre (dB)
perda de percurso mediana básica (dB)
fator de ganho da altura da antena de transmissão (dB)
fator de ganho da altura da antena de recepção (dB)
92,4
20,41

9,83 log
log

20 log

20 log

200

7,894 log
13.958

(24)
9,56 log

5.8 log

(25)
(26)

O ganho da antena no receptor é dado pela equação (27):
42.57

13,7 log

log

0,585 , para cidades de médio porte

(27)
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0,759

1,862 , para grandes cidades de grande porte

2.5.8 Modelo de Egli
O modelo de Egli (SEYBOLD, 2005) é um modelo de terrestre, empírico,
desenvolvido a partir de medições em cidades de grande porte na frequência de
Ultra High Frequency (UHF) de 30 a 300 MHz e Very High Frequency (VHF) de 300
MHz a 3 GHz. É usado para estimar a perda de percurso para enlaces de
comunicação com linha de visada, tipicamente quando uma antena está fixa e outra
móvel, a exemplo dos sistemas celulares. O uso do modelo é restrito à transmissão
outdoor em terreno com forma irregular.
A perda de percurso é calculada como um todo, ou seja, não é dividida em
perda no espaço livre e outras perdas como é feito em outros modelos. É expressa
em dB pela equação (28).
40

(28)

onde,
frequência de operação (MHz)
altura da antena da estação base (m)
altura da antena do terminal móvel (m)
= distância entre o transmissor e o receptor (Km)
ganho da antena da estação base (dB)
ganho da antena da estação móvel (dB)
Apesar de não ser um modelo universal, sua facilidade de uso o torna
bastante utilizado na prática. Por se tratar de um modelo geral não se deve esperar
o mesmo nível de precisão nos resultados para todas as situações.
2.6 Cálculo de link budget
A contabilização de todos os ganhos e perdas do sinal desde o transmissor
até o receptor através do meio define o cálculo de link budget e assegura que o sinal
recebido tenha potência suficiente de forma a estabelecer o enlace de comunicação
com sucesso e a um nível aceitável.
A equação (29) contém os parâmetros utilizados no cálculo de link budget
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PL

(29)

onde:
= potência recebida estimada no cálculo do link budget (dBm)
= potência de saída do transmissor (dBm)
= ganho da antena do transmissor (dBi)
= perda com cabos e conectores do transmissor (dB)
= ganho da antena do receptor (dBi)
= perda com cabos e conectores do receptor (dB)
PL (Path Loss) = perda de percurso (dB)
Um sistema de comunicação sem fio conforme mostrado na figura 4 é
composto por três processos: transmissão, propagação e recepção do sinal. A
potência de transmissão (

é a potência de saída do rádio transmissor especificada

pelo fabricante do equipamento e em conformidade com os limites determinados por
regulamentação local.
Figura 4 - Propagação em um sistema de comunicação sem fio

Fonte: Elaborada pela autora

A perda com cabos e conectores ocorre pelo fato de serem utilizados para
conectar o rádio transmissor e receptor às suas respectivas antenas. Seus valores
são especificados pelos fabricantes e dependem do tipo de cabo e conector
utilizados e da frequência de operação.
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O ganho das antenas refere-se ao efeito de amplificação do sinal emitido pelo
rádio transmissor ou receptor e é gerado em função da forma física da antena. No
caso das estações base é comum a utilização de antenas do tipo dipolo e nas
estações móveis é mais comum o uso de antenas de baixo custo, tamanho reduzido
e peso leve para que possam ser integradas nas placas de circuito impresso destes
dispositivos.
O processo de transmissão envolve ainda o cálculo da Equivalent Isotropic
Radiated Power (EIRP) e tem seu valor restringido por regulamentação local. A EIRP
é calculada pela soma da potência de transmissão (
cabos e conectores do transmissor (
transmissão (

subtraída da perda com

e somada do ganho da antena de

, expressa pela equação (30).

(30)

onde :
= potência de saída do transmissor (dBm)
= potência de saída do transmissor (dBm)
= ganho da antena do transmissor (dBi)
= perda com cabos e conectores do transmissor (dB)
O processo de propagação envolve o cálculo da perda de percurso. uma vez
que entre as antenas de transmissão e recepção existe espaço livre, perdas de
ambiente e demais perdas dependentes da frequência de operação do sistema e do
próprio ambiente. Alguns desses efeitos são determinísticos e outros estatísticos e
por isso foram criados modelos de propagação para explicar tais efeitos.
Já no processo de recepção e de modo análogo ao processo de transmissão,
o sinal recebido também sofre perdas de sinal e ganhos da antena. Substituindo a
equação (30) em (29), obtém-se a equação (31) da potência recebida

. Este valor

representa o nível de sinal mínimo requerido pelo dispositivo receptor para
estabelecer a comunicação com sucesso.
EIRP

onde:
= potência recebida (dBm)

PL

(31)
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= potência de saída do transmissor (dBm)
= ganho da antena do receptor (dBi)
= perda com cabos e conectores do receptor (dB)
= perda de percurso (dB)
No cálculo de link budget é necessário considerar a margem do enlace (

)

que é a diferença entre o valor da potência recebida, estimada na equação (31), e a
sensibilidade do receptor
(

conforme calculado pela equação (32).
) = EIRP – PL +

-

(32)

onde:
(

) = margem do enlace (dB)

EIRP = potência isotrópica radiada equivalente (dBm)
= perda de percurso (dB)
ganho da antena receptora (dB)
= é sensibilidade do receptor (valor negativo) (dBm)
= perda com cabos e conectores do receptor (dB)
A sensibilidade do receptor é especificada pelo fabricante e varia de acordo
com o tipo de modulação e codificação empregadas pela tecnologia e
consequentemente pela taxa de transmissão de dados. Ao fazer este cálculo, se a
potência recebida for maior que a sensibilidade do receptor, a probabilidade da taxa
BER fica controlada (SEYBOLD, 2005).
Em resumo, a tabela 13 mostra um exemplo de cálculo de link budget e
contém os parâmetros já mencionados dos processos de transmissão, propagação e
recepção do sinal. Neste exemplo, um acesso sem fio opera na frequência de 2,4
GHz no qual as antenas de transmissão e recepção estão distanciadas em 1 km.
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Tabela 13 - Exemplo de cálculo de link budget
Parâmetros de sistema
Frequência de operação
Distância entre Transmissor e Receptor

Memória de cálculo
valor definido pela configuração do sistema
valor definido pela configuração do sistema

Sigla
f
d

Valor
2400
1

Unidade
MHz
Km

Transmissor
Potência de transmissão
Perdas nos cabos, conectores
Ganho da antena de transmissão
EIRP

valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
calculado pela equação (30)

Pt
Lct
Gt
EIRP

20
2
8
26

dBm
dB
dBi
dBm

Modelo de Propagação
Perda de percurso no espaço livre

valor calculado pela equação do modelo (1)

FSL

100

dB

Receptor
Potência recebida
Ganho da antena de recepção
Perdas nos cabos, conectores
Sensibilidade do receptor

valor calculado pela equação (31)
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante

Pr
Gr
Lcr
Sr

-68
8
2
-82

dBm
dBi
dB
dBm

Margem do enlace

valor calculado pela equação (32)

M link

14

dB

Fonte: Elaborada pela autora

É possível verificar que, através das informações contidas na tabela 13, para
irradiar uma potência EIRP equivalente a 26 dB, a potência de transmissão na saída
do rádio receptor deve apresentar o valor de 20 dB desde que as perdas nos cabos
e conectores sejam de 2 dB. Também deve ser considerado o ganho de 8 dB
referente à antena transmissora.
O valor da perda de percurso de 100 dB é calculada pela equação (1), pois o
modelo de propagação utilizado no exemplo é o espaço livre. Esta perda faz com
que o nível da potência do sinal no receptor seja de -68 dB conforme cálculo obtido
da equação (31) que considera também o ganho de 8 dB da antena receptora e 2 dB
das perdas com cabos e conectores. Esta potência recebida é o valor mínimo
requerido pelo dispositivo móvel para estabelecer a comunicação com sucesso.
A margem do enlace é calculada pela equação (32) de acordo com a
sensibilidade do receptor fornecida pelo fabricante. Observa-se que o sinal recebido
é maior que o valor da sensibilidade do receptor, ou seja, a comunicação foi
estabelecida com sucesso com uma margem de segurança de 14 dB.
Vale ressaltar que os parâmetros utilizados dependem do tipo de tecnologia e
do padrão utilizado e tem efeito significativo nos resultados de dimensionamento do
acesso sem fio. Além disso, tais parâmetros devem respeitar as restrições locais de
uso e operação de acordo com o órgão regulamentador de cada país. Um resumo
das informações sobre a regulamentação do uso de frequências no Brasil é
apresentado no Apêndice B desta dissertação.
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3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA
O desenvolvimento do método de avaliação técnico-econômica proposto
nesta dissertação foi baseado nas principais metodologias de análise técnicoeconômica de projetos de pesquisa da Europa e estão resumidas na tabela 14.
Tabela 14 - Principais metodologias de análise técnico-econômica
Resumo de projetos
Tool for Introduction scenario and Technical evaluation for Access Network (TITAN)
Projeto: Research in Advance Communications in Europe (RACE II) (SMURA, 2012).
Período: 1992-1996. Objetivo: Desenvolveu uma metodologia e uma ferramenta para
avaliação técnico-econômica na introdução de novos serviços de redes de acesso com
foco no mercado Small Office, Home Office (SOHO).
Optimized architectures for Multimedia networks and services (OPTIMUM)
Projeto: OPTIMUM (ADVANCED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AND
SERVICES, 2013). Programa de pesquisa: Advanced Communications Technologies
and Services (ACTS). Período: 1994-1998. Objetivo: Adaptou a metodologia TITAN para
aplicação aos serviços multimídia.
Techno-Economic Results from ACTS (TERA)
Projeto: TERA (ADVANCED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AND SERVICES,
2013). Programa de pesquisa: ACTS. Período: 1994-1998. Objetivo: Aprimorou as
metodologias TITAN e OPTIMUM ampliando o contexto de sua aplicação; avaliação de
redes de acesso de banda larga e satélite e comparação com alternativas.
Techno-Economics of IP optimized networks and services (TONIC)
Projeto: TONIC (INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES, 2013). Programa de
pesquisa: Information Society Technologies (IST). Período: 1998-2002. Objetivo:
Desenvolveu uma metodologia para análise técnico-econômica focada para serviços IP
em redes de acesso fixas e móveis.
Techno-Economic of integrated communication systems and services (ECOSYS)
Projeto: ECOSYS (CELTIC-PLUS, 2013). Programa de pesquisa: CELTIC.
Período: 1998-2002. Objetivo: Aprimorou as metodologias anteriores ampliando o
contexto de sua aplicação: acesso fixo de banda larga, evolução das redes fixas e móveis
e convergência.
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Smura (2012, p. 12-28)

Em adição a estas metodologias também foram considerados para o
desenvolvimento do método proposto os artigos e estudos publicados por Wang
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(2004), Harno (2009), Smura (2012), Gunasekaran e Harmantzis (2008), já
mencionados na revisão da literatura da seção 1.
Em especial para a metodologia de custo também foi considerado o trabalho
de Johansson (2005) que desenvolveu uma modelagem de custo de infraestrutura
para acesso sem fio considerando a rede com tecnologias celular, Wi-Fi e a
combinação destas. O objetivo de Johansson foi mensurar o ponto máximo em que
ocorria redução de custos com infraestrutura para as operadoras que utilizavam
estações base com características diferentes para suportar uma densidade de
tráfego não uniforme.
Johansson concluiu em seu estudo que reduzir o número de estações base
não necessariamente reduziria os custos totais com infraestrutura. Ao invés disso,
considerou a avaliação da estrutura de custo sobre efeito de dois critérios: a área de
cobertura e a capacidade por usuário. Desta forma, desenvolveu as equações de
dimensionamento de cobertura e capacidade: o raio máximo da estação base
limitado pela cobertura e o throughput médio agregado por estação base limitado
pela capacidade.
Também utilizou a estrutura de custos do projeto TONIC (INFORMATION
SOCIETY TECHNOLOGIES, 1998-2002) que considera somente os custos das
estações base na composição do modelo de custo sendo opcional na estrutura
incluir os custos auxiliares a este equipamento.
O diagrama 6 apresenta o método de avaliação proposto nesta dissertação
que foi dividido em quatro fases: definição do escopo e avaliação de ambiente,
dimensionamento técnico, dimensionamento econômico, análise dos resultados e
recomendações. Cada uma destas fases é composta por atividades executadas na
sequência apresentada.
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Diagrama 6 - Método de avaliação proposto

Fonte: Elaborado pela autora
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3.1 Definições do escopo e avaliação de ambiente
A primeira fase do método é composta de duas atividades primárias: a
definição do escopo seguida da avaliação de ambiente, conforme mostrado no
diagrama 7.
Diagrama 7 - Quadro resumo da definição do escopo e avaliação de ambiente

Fonte: Elaborado pela autora

Na definição do escopo são realizadas as atividades de identificação da
finalidade ou necessidade da organização seguida da definição do ambiente de
instalação, da área de cobertura e das expectativas sobre o serviço que se pretende
oferecer. Por se tratar de um investimento considerável, o método considera a
estimativa de crescimento da organização a fim de que o serviço possa atendê-la
satisfatoriamente nos próximos anos.
Além disso, na prática, possíveis restrições de orçamento podem limitar o
processo de avaliação. Neste sentido, é necessário realizar o redimensionamento
técnico do acesso: limitar recursos de rede e funcionalidades de equipamentos de
acordo com o orçamento previsto para este fim, ou seja, reduzir a área de cobertura
desejada ou dividi-la em fases de forma a priorizar a demanda em determinadas
áreas como, por exemplo, diretoria ou áreas vitais para o business da organização.

80
Já a segunda atividade, avaliação de ambiente, é composta por informações
de entrada para o desenvolvimento das próximas fases do método. A organização
deverá defini-las em conformidade com informações internas de sua estrutura e em
concordância com seus interesses.
Neste sentido, é necessário identificar a população usuária observando o
período de maior movimento do acesso, bem como os tipos de dispositivos sem fio
que podem ser tipicamente utilizados por esta população. Esta definição é baseada
em informações pré-existentes dentro da organização ou em estimativas calculadas
em ambientes similares. Vale ressaltar que os equipamentos utilizados no Brasil
devem ser homologados junto à ANATEL.
Também são identificadas as aplicações oferecidas neste tipo de acesso e o
valor médio de throughput requerido por aplicação. Feito isso, é estimado um valor
de throughput mínimo que o acesso deverá apresentar por usuário.
Em seguida, verifica-se a disponibilidade tecnológica no ambiente de
instalação, a evolução da tecnologia e tendências de mercado.
Cabe ainda realizar uma breve análise das condições comerciais do mercado
local de equipamentos e serviços atentando-se a possíveis custos adicionais com
importação de equipamentos e transporte, além da viabilidade dos prazos de
entrega e instalação. Estes prazos juntamente com os de treinamento de
profissionais (helpdesk) são organizados em um cronograma tendo como prioridade
os interesses da organização e dentro dos limites possíveis do fabricante.
Por último é realizada a definição econômica em concordância com as regras
financeiras e contábeis da própria organização e da legislação local, dentro das
quais se cita o período a ser considerado para o investimento e que decorre da
depreciação de equipamentos, entre outras.
Em resumo, estas atividades da 1º Fase do método são listadas no formato
de checklist conforme mostra a tabela 15.
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Tabela 15 - Checklist de atividades da 1º Fase do Método
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
1º FASE – Definição do escopo


Finalidade:



Ambiente:



Área de cobertura:



Expectativas:



Orçamento:
1º FASE – Avaliação de ambiente



População usuária:



Aplicações:



Throughput/usuário:



Tecnologia e mercado:



Regulamentação:



Cronograma:



Período de investimento

Fonte: Elaborado pela autora

3.2 Dimensionamento técnico
O dimensionamento técnico é calculado pelos parâmetros técnicos das
estações base e móveis baseados nas definições da primeira fase. Inicialmente é
realizado o cálculo de cobertura do acesso e, em seguida, o de capacidade. Com os
resultados obtidos, determina-se a quantidade necessária de estações base para
prover o acesso desejado. O resultado final para fins de cálculos é o maior número
obtido entre estes cálculos dos quais é assumido que o nível de interferência é
aceitável e com boa relação sinal/ruído.
Para a realização dos cálculos é utilizada planilha Excel de acordo com os
conceitos de RF apresentados na seção 2 e que incluem a equação do modelo de
propagação e o cálculo de link budget. É importante ressaltar que os cálculos
desenvolvidos no âmbito desta dissertação são teóricos e os resultados obtidos
correspondem a uma aproximação e podem necessitar de ajustes na prática.
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3.2.1 Cálculo de cobertura
O cálculo de cobertura contabiliza a quantidade necessária de equipamentos
estações base para atender a área de cobertura em questão e foi estimado pelo
cálculo do link budget em conjunto com a equação do modelo de propagação. O
diagrama 8 ilustra as informações de entrada e saída desta fase do método.
Diagrama 8 - Quadro resumo do cálculo de cobertura

Fonte: Elaborado pela autora

A escolha criteriosa do modelo de propagação impacta no nível de precisão
da estimativa das perdas de sinal, e consequentemente no cálculo do raio de
cobertura máximo da estação base e na quantidade de equipamentos necessários
para atender a área de cobertura do ambiente.
Os critérios de escolha propostos neste método e mostrados no diagrama 8
incluem a frequência de operação utilizada pela tecnologia, o tipo de terreno do
ambiente e o grau de dificuldade matemática nos cálculos. As restrições dos
modelos de propagação apresentados na seção 2 são mostradas na tabela 16 em
função da análise dos critérios do método.
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Tabela 16 - Restrições dos modelos de propagação em função dos critérios do método
Modelo
Espaço livre

Okumura

Restrições do modelo


Frequência: sem restrição



Terreno do ambiente: LOS



Complexidade nos cálculos: baixa



Frequência: de 150 MHz até 1,9 GHz



Terreno do ambiente: áreas urbanas e suburbanas composta por
edificação com altura de padrão alto, terreno quase plano e alta
densidade populacional.

Hata



Complexidade nos cálculos: alta



Frequência: de 150 MHz até 1,5 GHz



Terreno do ambiente: áreas urbanas e sem obstáculos dominantes
entre as estações base e móvel

COST 231

COST 231 WI



Complexidade nos cálculos: média



Frequência: de 1,5 até 2 GHz



Terreno do ambiente: áreas urbanas, suburbanas e rurais.



Complexidade nos cálculos: média



Frequência: de 800 MHz até 2 GHz



Terreno do ambiente: áreas urbanas e suburbanas, terreno plano,
altura uniforme das construções.

SUI



Complexidade nos cálculos: alta



Frequência: acima de 1,9 GHz



Terreno do ambiente: espaço livre, áreas urbanas em NLOS,
ambientes internos; terrenos acidentados e planos; níveis diferentes
de vegetação.

ECC-33

EGLI



Complexidade nos cálculos: média



Frequência: acima de 3 GHz



Terreno do ambiente: áreas urbanas e suburbanas



Complexidade nos cálculos: média



Frequência: sem restrição



Terreno do ambiente: outdoor, LOS, e terreno irregular.



Complexidade nos cálculos: baixa

Fonte: Elaborado pela autora
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A próxima atividade é verificar a aplicabilidade de cada modelo em função das
restrições de cada um dos critérios de escolha conforme é mostrado na tabela 17 em
formato de checklist.
Tabela 17 - Checklist dos critérios de escolha do modelo de propagação
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
2º FASE – Aplicabilidade dos critérios de escolha do modelo de propagação
Frequência de

Terreno do

Complexidade nos

operação

ambiente

cálculos

Espaço livre

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

Okumura

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

Hata

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

COST 231

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

COST 231 WI

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

SUI

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

ECC-33

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

EGLI

(não) foi aplicável

(não) foi aplicável

baixa; média; alta

Modelo

Fonte: Elaborada pela autora

O cálculo de previsão utilizado neste método engloba o plano horizontal do
ambiente. Na prática, uma melhor distribuição de sinal dentro da área de cobertura é
obtida através do uso estratégico de elevações do terreno ou instalação de torres
mais altas que reduzem os impactos dos obstáculos. Este tipo de avaliação é
realizada no local (site-survey) utilizando-se programas de planejamento de RF que,
com a base topográfica e morfológica do terreno, realizam o mapeamento dos
pontos de instalação de cada estação base, e simulação tridimensional das áreas de
cobertura de cada uma delas. Este método não aborda este tipo de análise e
também não prevê a localização de instalação de cada estação base no ambiente.
Após a escolha do modelo de propagação é calculado o link budget. Como
não existe um formato padrão de link budget com parâmetros fixos que devem ser
utilizados, o método faz uso do formato de planilha mostrado na tabela 18. O cálculo
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é realizado somente para o enlace reverso (uplink) no sentido da estação móvel para
a estação base por ser o limitante na transmissão.
Vale lembrar que os parâmetros de link budget são definidos pela tecnologia
do acesso sem fio e estão de acordo com os padrões estabelecidos
internacionalmente. O método proposto também utiliza os valores típicos do
hardware envolvido na transmissão e na recepção do sinal fornecidas pelo
fabricante do equipamento. Também são observadas as restrições locais de uso de
acordo com a ANATEL.
Tabela 18 - Planilha com parâmetros do cálculo de link budget
Parâmetros de sistema
Frequência de operação

Memória de cálculo
valor definido pela configuração do sistema

Sigla
f

Unidade
MHz

Valor

Transmissor
Potência de transmissão
valor fornecido pelo fabricante
Perdas nos cabos, conectores valor fornecido pelo fabricante
Ganho da antena de transmissãovalor fornecido pelo fabricante
calculado pela equação (30)
EIRP

Sigla
Pt
Lct
Gt
EIRP

Unidade
dBm
dB
dBi
dBm

Valor

Receptor
Taxa de dados
Sensibilidade do receptor
Ganho da antena de recepção
Perdas nos cabos, conectores
Sinal mínimo requerido
Perda de percurso

Sigla
Sr
Gr
Lcr
Pr
PL

Unidade
Mbps
dBm
dBi
dB
dBm
dB

Valor

valor de acordo com MCS de 0 a 7
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor calculado por Sr+Gr-Lcr
valor calculado por EIRP - Pr

valor calculado pela equação (32)

Sigla
M link

Unidade
dB

Valor

Margem do enlace

Sigla
R

Unidade
m

R

Resultado do link budget - Modelo de Propagação no espaço livre
Raio de cobertura
utilizando equação (1)

Fonte: Elaborada pela autora

Para facilitar a leitura os parâmetros são categorizados da seguinte forma:
parâmetros de sistema, transmissor, modelo de propagação, receptor e resultado do
link budget. Os parâmetros de sistema utilizados são frequência de operação,
largura de banda do canal, alturas das antenas transmissora e receptora (esta
informação é utilizada dependendo do modelo de propagação utilizado) e a distância
entre as antenas. Os parâmetros relacionados ao transmissor utilizados são a
potência de transmissão, as perdas nos cabos e conectores, o ganho da antena e o
número de antenas utilizadas.
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Neste cálculo, definiu-se utilizar a estação móvel para a tecnologia Wi-Fi com
os valores típicos dos parâmetros de rádio, largura do canal, potência de
transmissão e taxa máxima de dados de um dispositivo do tipo smartphone ou tablet
por se tratar de um ambiente de campi. A tabela 19 mostra os valores típicos destes
parâmetros e considera o valor do ganho da antena igual a 2 dBi. Estes dispositivos
praticamente não apresentam perdas com cabos ou conectores.
Tabela 19 - Valores típicos dos parâmetros de transmissão de dispositivos sem fio

Dispositivo
Smartphones
Tablet

Tipo de
rádio
1x1:1
1x1:1

Largura do
canal (MHz)
20
20

Potência de
transmissão (dBm)
11
11 a 14

Taxa máxima de
dados (Mbps)
54
65 a 72

Fonte: Elaborada pela autora com base em Nagy (2013, p. 16)

Como no mercado brasileiro não há disponibilidade de dispositivos
compatíveis com a tecnologia WiMAX, definiu-se utilizar o dispositivo modem
Universal Serial Bus (USB) WiMAX para realização dos cálculos considerando rádio
com potência de transmissão igual a 17 dBm.
Por último, a potência EIRP é calculada pela equação (30). O próximo cálculo
é a perda máxima de percurso obtida pela diferença entre a potência EIRP e o sinal
mínimo requerido conforme mostra a tabela 18. O sinal mínimo requerido é
calculado somando a sensibilidade do receptor com o ganho da antena receptora e
subtraindo as perdas enquanto que a margem do enlace é calculada pela equação
(32).
Finalmente, o resultado do link budget apresenta um cálculo teórico sobre o
raio de cobertura da estação transmissora

que determina o alcance máximo da

12

célula , ou seja, o ponto máximo que a estação móvel recebe da estação base o
sinal com qualidade suficiente e de acordo com as expectativas. O raio é calculado
para cada índice MCS sendo que, neste estudo, é considerado o valor médio da
somatória dos raios calculados no link budget.
A célula é geralmente dimensionada por sua cobertura ou área efetiva (
conforme mostra a equação 33 (JOHANSSON et al, 2004).

12

O termo célula é utilizado para designar a área de cobertura da antena de transmissão ou estação base.

)
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.
.

.√

, (WLAN)
(33)

2,6.

, (WiMAX ou Celular)

onde,
área de cobertura da estação base (
raio de cobertura (m)
A relação entre a área total de cobertura desejada
da estação base (

pela área de cobertura

determina a quantidade de estações necessárias, calculada

pela equação (34).
(34)

onde,
número de estações base
área total de cobertura desejada (

)

O resultado final do cálculo do número de estações base em função do raio
de cobertura é mostrado na tabela 20.
Tabela 20 - Cálculo do número de estações base em função do raio de cobertura
Resultado do link budget - Modelo de Propagação
Raio de cobertura
utilizando equação (1)
Área de cobertura da célula
valor calculado pela equação (33)
Número de estações base
valor calculado pela equação (34)

Sigla
R
Abs
Nbs

Unidade
m
m
N/A

Valor

Fonte: Elaborada pela autora

3.2.2 Cálculo de capacidade
O cálculo de capacidade é realizado a partir das premissas de tráfego
definidas na primeira fase do método que estima um valor de throughput mínimo que
o acesso deveria apresentar por usuário simultâneo.
Para calcular o valor de throughput da estação base é considerada a média
dos valores de throughput dependentes do índice MCS empregado por cada
tecnologia. Estes valores geralmente são nominais, ou seja, referem-se ao tráfego
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total gerado na rede incluindo pacotes de sinalização ou overhead. Desta forma,
subtrai-se este overhead de rede a fim de se obter os valores líquidos de throughput.
Uma boa aproximação deste valor para o padrão IEEE 802.11n é utilizar o valor de
40% de overhead para redes com aplicações Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP), sendo considerada coerente com medições reais e pode ser
utilizado para o cálculo de capacidade da rede deste trabalho (NAGY, 2013).
Para a tecnologia WiMAX é considerado o overhead de 20% (WESTALL,
MARTIN, 2011) com pesos para o índice MCS conforme mostrado na tabela 21.
Neste caso, o throughput total da estação base é composto pela soma dos valores
com os respectivos pesos.
Tabela 21 – Pesos do índice MCS da tecnologia WiMAX
MCS
0
1
2
3
4
5
6

Modulação e codificação
BPSK
1/2
QPSK 1/2
QPSK 3/4
16-QAM 1/2
16-QAM 3/4
64-QAM 2/3
64-QAM 3/4

Peso
5%
2,5%
2,5%
5%
5%
40%
40%

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Nafea, Zakin, Moustafa (2013) e Ajose, Erhuen,
(2014)

A quantidade de usuários (

dentro da área de cobertura multiplicada pelo
é dividida pelo throughput atendido pela

throughput requerido por usuário (
estação base (

e determina a quantidade de estações necessárias, conforme

mostra a equação (35) (JOHANSSON et al, 2004).
.

onde,
número de estações base
número de usuários dentro da área de cobertura
throughput requerido por usuário (Mbit/s)
throughput da estação base (Mbit/s)

(35)
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O método proposto assume distribuição uniforme dos usuários na área de
cobertura do acesso sem fio. É recomendado ainda avaliar expectativas deste
acesso como desenvolvimento de aplicações futuras e taxa de crescimento
populacional em concordância com os prazos de investimento estabelecidos pela
organização. O diagrama 9 ilustra as informações de entrada e saída desta fase do
método.
Diagrama 9 – Quadro resumo do cálculo de capacidade

Fonte: Elaborado pela autora

Finalmente, o resultado final de estações base para fins de cálculo é o maior
número obtido nos cálculos de cobertura e capacidade conforme mostrado na
equação (36) (JOHANSSON et al, 2004) e que garante certa margem de segurança
na instalação do acesso.

;

.

(36)

3.3 Dimensionamento econômico
Esta atividade do método estima o investimento econômico necessário para
instalar a infraestrutura do acesso sem fio com base nos resultados decorrentes do
dimensionamento técnico. O cálculo de custos apresentado neste estudo consiste
numa análise, mesmo que abrangente, dos custos associados à instalação do
acesso sem fio para as tecnologias avaliadas. Vale ressaltar que, os valores aqui
apresentados não devem ser considerados para fins comerciais e tidos como
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absolutamente os de custo final do projeto, pois refletem apenas uma ordem de
grandeza comparativa.
As informações de entrada e saída desta fase do método são mostradas no
diagrama 10.
Diagrama 10 – Quadro resumo do cálculo do orçamento

Fonte: Elaborado pela autora

A composição de custos é formada pela aquisição de equipamentos de
hardware e software bem como serviços com instalação física e configuração. Além
disso, são considerados os custos com serviços: operação e manutenção do acesso
adicionado aos custos com treinamento profissional cujos valores variam de acordo
com a tecnologia e configuração adotadas. Contabilmente, estes custos são
classificados como CAPEX e OPEX.
A atividade de registro de custos de produtos e serviços é realizada de acordo
com o checklist de custos mostrado na tabela 22.
Tabela 22 - Checklist da composição de custos
Composição de custos
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total CAPEX
Operação e manutenção
Capacitação do helpdesk
Total OPEX

Fonte: Elaborada pela autora

Cotação 1

Cotação 2

Cotação 3

Média (R$)
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O cálculo orçamentário utilizado neste método e mostrado na tabela 23 é
baseado no modelo de custo desenvolvido pelo projeto TONIC (LOIZILLON et al,
2002, apud JOHANSSON, 2005, p.21) que considera somente o custo da estação
base na composição total dos custos com infraestrutura pelo fato dos demais custos
serem relativamente menores quando comparados aos da estação base
(JOHANSSON, 2005). Adicionalmente, não foram considerados os custos com
torres ou mastros para a montagem das estações base por serem fatores comuns e
com custos aproximados independente da tecnologia.
Vale lembrar que normalmente a garantia padrão dos equipamentos é do
tipo balcão pelo período de 1 até 5 anos. Alternativamente a esta garantia é prática
usual dentro das organizações que desejem priorizar a disponibilidade do acesso em
situações de emergência que estas mantenham um inventário mínimo de
equipamentos. Sendo assim, definiu-se neste estudo que a quantidade de estações
base considerada para fins orçamentais foi acrescida de 10% da quantidade final de
equipamentos.
Tabela 23 – Modelo de planilha de orçamento do acesso sem fio
Composição de custos
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total CAPEX
Operação e Manutenção
Capacitação do helpdesk
Total OPEX
Visão Financeira
Depreciação
Total CUSTO

Custo Unitário (R$)

Quantidade

Custo Total (R$)

Memória de cálculo
valor calculado pela equação (36)
valor informado por meio de cotação (média)
valor informado por meio de cotação (média)
valor informado por meio de cotação (média)

Custo Total/Ano

Definição Contábil
Período de depreciação
Visão Contábil
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total

Memória de cálculo
valor definido na avaliação de ambiente

Meses

ANO

1

2

3

4

5

Fonte: Elaborado pela autora

Sendo assim, o cálculo de CAPEX (

utilizado neste método contabiliza

o custo dos equipamentos estação base e o custo com mão de obra necessária para
instalar e configurar estes equipamentos conforme mostra a equação (37)
(JOHANSSON et al, 2004).
.

(37)
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onde,
custo total com infraestrutura (R$)
custo unitário da estação base (R$)
número de estações bases
Já o cálculo de OPEX é composto pelos custos de operação e manutenção
do equipamento estação base e inclui os custos com contratos de manutenção e
atualizações (upgrades) de hardware e software que se façam necessários.
Também é analisada a visão financeira que utiliza o período de investimento
previamente definido na 1º. Fase do método e que decorre da depreciação de
equipamentos. Este período deve estar condizente com a expectativa de vida útil
equipamento e contabilmente é calculado quando sua capacidade produtiva começa
a diminuir e seus custos operacionais aumentam. Normalmente empresas do setor
privado utilizam o período entre 3 a 5 anos para calcular a depreciação de
equipamentos de rede.
O método proposto é focado para organizações que buscam oferecer o
acesso sem fio em seus ambientes de rede e não em comercializá-lo. Como não há
receitas, não é necessário utilizar a taxa de desconto e a conversão para o valor
presente. Também não justifica a avaliação de Retorno de Investimento (Return of
Investment - ROI), pois não existe um plano de receitas ou venda de serviços para a
organização.
Desta forma, esta parte do método proposto não é aplicada para a tecnologia
celular uma vez que, de acordo com a regulamentação, o uso da frequência celular
está restrito às operadoras de telefonia celular. Neste caso em particular, a
comparação de custo é realizada utilizando os custos praticados pelas operadoras
de telefonia celular no país para serviços de acesso móvel à internet.
3.4 Análise dos resultados e recomendações
Com base nos resultados obtidos é realizada uma análise interpretativa na
vertente técnica e econômica, evidenciando os benefícios e as restrições de cada
tecnologia. A tabela 24 mostra o checklist

desta atividade e que resulta em
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identificar e recomendar a opção que apresenta a relação custo-benefício mais
vantajosa para a organização.
Tabela 24 - Checklist da análise dos resultados e recomendações
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
4º FASE – Análise dos resultados obtidos
Tecnologia avaliada

Wi-Fi

WiMAX

Celular

(IEEE 802.11n)

(IEEE 802.16e)

(LTE)

Vertente técnica

Vertente econômica

Relação de custo-benefício
Fonte: Elaborada pela autora

Na prática, é importante que os líderes da organização discorram sobre a
priorização da demanda do acesso sem fio principalmente nos casos em que exista
uma pressão orçamentária.
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4 ESTUDO DE CASO
Faz-se cada vez mais necessário que as instituições de ensino, de um modo
geral, modernizem suas redes de campi com comunicação sem fio, facilitador do
acesso à informação e ao conhecimento, de forma a proporcionar uma melhor
experiência tecnológica de ensino, de pesquisa e da sua própria organização
administrativa. Neste contexto, a aplicação do método de avaliação proposto na
seção 3 foi realizada, a título de estudo de caso, para o campus Cidade
Universitária Armando de Salles Oliveira da USP e detalhada nesta seção.
4.1 Apresentação da organização
A USP (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013), criada em 1934, é uma das
mais importantes instituições de nível superior do Brasil, mantida pelo Estado de São
Paulo e ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia. Além de ser a maior universidade pública brasileira, também é uma das
mais prestigiadas do país: lidera o ranking das melhores universidades da América
Latina (TOP UNIVERSITIES, 2013).
Uma variedade de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e
doutorado são oferecidos pela USP abrangendo todas as áreas do conhecimento, e
disponíveis em diferentes campi distribuídos pelas cidades de São Paulo, Ribeirão
Preto, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, Bauru e Lorena. Também dispõe de
unidades de ensino, museus e centros de pesquisa situados fora desses espaços e
em diferentes municípios.
O objeto de estudo foi o campus Cidade Universitária, inaugurado em 1968,
no bairro do Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo. O campus foi
construído na antiga Fazenda Butantã com parte de seu terreno localizado na região
da várzea do Rio Pinheiros onde a maior parte dos primeiros edifícios foi construída.
O campus possui três portões de ligações viárias com a cidade e algumas entradas
de pedestres. O Anexo A contém o mapa 1 do campus Cidade Universitária
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013) onde é possível identificar a estrutura
administrativa central da USP, as unidades de ensino e pesquisa, o conjunto
residencial, o centro de práticas esportivas, o hospital universitário, além de outras
instituições instaladas dentro do campus.
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4.2 Definição do Escopo
A definição do escopo para o campus Cidade Universitária é mostrada na
tabela 25.
Tabela 25 – Definição do escopo para o campus Cidade Universitária
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
1º FASE – Definição do escopo


Finalidade: Um dos grandes desafios da USP era oferecer uma rede de acesso sem
fio outdoor com qualidade satisfatória permitindo que seus professores e
pesquisadores, alunos, funcionários administrativos e visitantes pudessem acessá-la
utilizando computadores portáteis e demais dispositivos sem fio.



Ambiente: Área outdoor do campus Cidade Universitária.
─

A morfologia do terreno do campus foi considerada do tipo homogênea e com
relevo plano.



Área de cobertura: A expectativa foi otimista ao oferecer cobertura de 90% da área
outdoor do campus, ou seja, uma área correspondente ao valor de 3.284.050 m².



Expectativas: O acesso deveria apresentar características aceitáveis de segurança,
estabilidade, qualidade, capacidade e cobertura.
─

No estudo de caso não foi considerada nenhuma taxa de crescimento da
população do campus para os próximos 5 anos.



Orçamento: Irrelevante para o estudo de caso.

Fonte: Elaborada pela autora

Vale ressaltar que o campus Cidade Universitária é um dos maiores campi
universitários do Brasil com área total do terreno aproximada de 3.648.944 m²,
sendo 23% de área construída. A maior parte da edificação13 é considerada de
padrão baixo sendo que a grande maioria é composta por 2 andares assemelhandose ao formato de superquadras. Os edifícios são distanciados entre si onde
normalmente são encontrados grandes bolsões de estacionamento e espaços livres
desqualificados, cobertos por vegetação (BARROS, 2002). O seu relevo é, de modo
geral, plano e arborizado.

13

Excetuam-se a esta regra dois prédios: a antiga Reitoria da USP com 8 andares e o Conjunto Residencial da
USP (CRUSP) com 6 andares.
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Este estudo de caso foi restrito ao ambiente outdoor do campus: áreas
abertas próximas às edificações, estacionamentos, praças, áreas verdes, campos
abertos de práticas esportivas, entre outras. Também foi considerado o terreno com
morfologia homogênea e relevo plano. Um resumo das características de ambiente
do campus é apresentado na tabela 26.
Tabela 26 - Características de ambiente do campus Cidade Universitária
Características do ambiente
Área total de terreno
Área construída
Área de cobertura desejada
Altura média dos prédios
Distância média dos prédios
Largura média das ruas
Largura média das avenidas

Valor
Unidade
Memória de cálculo
3.648.944
m²
valor fornecido pela organização
843.470
m²
valor fornecido pela organização
3.284.050
m²
valor definido no escopo (tabela 25)
11
m
valor fornecido pela organização
150
m
valor fornecido pela organização
6
m
valor fornecido pela organização
20
m
valor fornecido pela organização

Fonte: Elaborada pela autora com dados da Universidade de São Paulo, 2013.

4.3 Avaliação de ambiente
Inicialmente foi realizada a estimativa da população usuária do acesso sem fio
do campus Cidade Universitária conforme mostra a tabela 27.
Tabela 27 - Estimativa da população usuária do acesso sem fio outdoor do campus Cidade
Universitária
População do campus
Período
Professores e pesquisadores
Alunos matriculados
Funcionários
Total

Total

Diurno

Noturno

Memória de cálculo

07h00 - 17h30 18h00 - 23h00 informação fornecida pela organização
3.000
2.000
1.000 valor fornecido pela organização
75.000
8.000
86.000

População outdoor

40.000
5.000
47.000

35.000 valor fornecido pela organização
3.000 valor fornecido pela organização e considera somente os usuários de rede
39.000

14.100

valor estimado

Fonte: Elaborada pela autora com dados da Universidade de São Paulo (2013)

O cálculo desta população do campus foi composto por professores e
pesquisadores,

alunos

matriculados

e

funcionários

administrativos.

Foram

considerados nesta estimativa os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado,
doutorado e especialização, nos períodos diurno (integral) e noturno. A população
usuária do acesso sem fio na área de cobertura foi estimada como 30% da
população do campus com base no período de maior população (neste caso, o
período diurno) e apresentou valor igual a 14.100 usuários.
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Uma vez que nem todos os usuários utilizam dispositivos sem fio ou se
conectam simultaneamente a rede, o método estimou a quantidade de usuários
conectados e ativos simultaneamente no acesso sem fio conforme mostra a tabela
28.
Tabela 28 - Estimativa de usuários conectados e ativos simultaneamente no acesso sem fio
População usuária do acesso sem fio
População outdoor do campus
Usuários com dispositivos sem fio
Usuários com dispositivos conectados
Usuários com dispositivos ativos (simultaneamente)

%
30%
80%
80%
20%

Total
14.100
11.280
9.024
1.805

Memória de cálculo
valor estimado (tabela 27)
valor estimado
valor estimado
valor estimado

Fonte: Elaborada pela autora

Com base nestas condições, estimou-se que 80% dos usuários utilizavam
dispositivos sem fio e podiam conectar-se à rede; destes, estimou-se que 20%
estariam ativos simultaneamente. As taxas percentuais definidas foram baseadas no
relatório

Smart

Infrastructure

(CENTER

FOR

DIGITAL

EDUCATION

AND

CONVERGENCE, 2013) no qual constatou que 86% dos alunos de colégios norteamericanos levavam seus notebooks e dispositivos sem fio para o ambiente escolar,
e destes, 84% se conectavam a rede. Portanto, as taxas apresentadas na tabela 28
foram consideradas adequadas para o ambiente outdoor de um campus
universitário.
Para fins de simplificação dos cálculos, assumiu-se a demanda de tráfego
distribuída uniformemente na área de cobertura. Além disso, não foi considerada a
possibilidade de um mesmo usuário conectar simultaneamente mais de um
dispositivo sem fio ao acesso sem fio.
As definições de aplicações, throughput/usuário, tecnologia e mercado,
regulamentação, cronograma e período de investimento são mostradas na tabela 29.
Vale ressaltar que o método proposto não foi aplicado a tecnologia celular
LTE por dois motivos: a aquisição de licença de frequência celular é restrita às
operadoras de telefonia para prestação de serviço público, ou seja, a USP não tem
autorização da ANATEL para adquirir a licença e equipamentos de estação base
para instalar sua rede própria; e não há como restringir o uso do serviço dentro da
área do campus. Neste caso, o método realizou uma comparação de custo com foco
na prestação do serviço de acesso à internet móvel para a universidade.
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Tabela 29 – Avaliação de ambiente do campus Cidade Universitária
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
1º FASE – Avaliação de ambiente


População usuária: Foi definida como 30% da população do campus com base
no período de maior movimento do campus (período diurno) e apresentou valor
igual a 14.100 usuários. A estimativa de dispositivos conectados e ativos
simultaneamente no acesso sem fio apresentou valor igual a 1.805.



Aplicações: Foram definidas como sendo: internet, e-mail institucional, intranet,
sistema de matrícula, banco de dados acadêmico, entre outras aplicações que tem
por objetivo motivar a experiência de aprendizagem.



Throughput/usuário: Uma vez que cada usuário tem uma demanda de tráfego
diferente, foi considerado um valor médio baseando-se nos tipos de aplicação
oferecidos pelo acesso. Foi definido o valor de 1 Mbit/s/usuário.



Tecnologia e mercado: Foram consideradas as tecnologias atualmente
disponíveis no mercado brasileiro: Wi-Fi (IEEE 802.11n), WiMAX (IEEE 802.16e) e
Celular 3G (LTE) e os dispositivos portáteis leves do tipo smartphones, tablet,
modem USB por se tratar de uma área outdoor.



Regulamentação: A frequência de operação adotada no campus para a
tecnologia Wi-Fi foi de 2,4 GHz e do WiMAX de 5,8 GHz. De acordo com a
ANATEL, a área de cobertura da estação transmissora é limitada nas faixas não
licenciadas pelo valor da EIRP que não deve exceder o valor de 30 dBm.
─

No caso da tecnologia celular LTE, foi definida a prestação de serviços de
acesso à internet móvel oferecida pelas operadoras de telefonia celular no
país.



Cronograma: Irrelevante para o estudo de caso.



Período de investimento: 5 anos para cálculo de depreciação de ativos a partir
da data de operação do acesso.

Fonte: Elaborado pela autora

4.4 Escolha do modelo de propagação
Os modelos de propagação apresentados na seção 2 desta dissertação
tiveram sua aplicabilidade avaliada conforme os critérios definidos no método
proposto e previamente mostrados na tabela 16. A comparação entre as condições
do ambiente em que o modelo de propagação foi desenvolvido e as do terreno do
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ambiente da área do campus permitiu avaliar a aplicabilidade de cada modelo com
relação aos critérios de escolha: terreno do ambiente, frequência de operação e
complexidade nos cálculos. A tabela 30 mostra esta avaliação para a tecnologia WiFi no padrão IEEE 802.11n operando na frequência de 2,4 GHz.
Tabela 30 – Avaliação dos critérios de escolha do modelo de propagação para a tecnologia
Wi-Fi no padrão IEEE 802.11n (2,4 GHz)
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
2º FASE – Aplicabilidade dos critérios de escolha do modelo de propagação
Frequência de

Terreno do

Complexidade nos

operação

ambiente

cálculos

foi aplicável

foi aplicável

baixa

Okumura

não foi aplicável

foi aplicável

alta

Hata

não foi aplicável

foi aplicável

média

COST 231

não foi aplicável

foi aplicável

média

COST 231 WI

não foi aplicável

foi aplicável

alta

foi aplicável

foi aplicável

média

não foi aplicável

foi aplicável

média

foi aplicável

não foi aplicável

baixa

Modelo
Espaço livre

SUI
ECC-33
EGLI

Fonte: Elaborada pela autora

Observou-se pelos resultados mostrados na tabela 30, que o modelo de
EGLI não foi aplicável para o estudo de caso por considerar terreno irregular sem
obstáculos como vegetação e construções. Os demais modelos foram aplicáveis
sendo que o modelo de propagação no espaço livre requer linha de visada entre a
estação base e a estação móvel.
A tabela 31 mostra a avaliação da aplicabilidade destes modelos para a
tecnologia WiMAX no padrão IEEE 802.16e operando na frequência de 5,8 GHz.
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Tabela 31 - Avaliação dos critérios de escolha do modelo de propagação para a tecnologia
WiMAX no padrão IEEE 802.16e (5,8 GHz)
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
2º FASE – Aplicabilidade dos critérios de escolha do modelo de propagação
Frequência de

Terreno do

Complexidade nos

operação

ambiente

cálculos

foi aplicável

foi aplicável

baixa

Okumura

não foi aplicável

foi aplicável

alta

Hata

não foi aplicável

foi aplicável

média

COST 231

não foi aplicável

foi aplicável

média

COST 231 WI

não foi aplicável

foi aplicável

alta

SUI

foi aplicável

foi aplicável

média

ECC-33

foi aplicável

foi aplicável

média

não foi aplicável

não foi aplicável

baixa

Modelo
Espaço livre

EGLI

Fonte: Elaborada pela autora

Refinando os resultados obtidos nas tabelas 30 e 31, verificou-se que para a
tecnologia Wi-Fi podiam ser utilizados os modelos de espaço livre e SUI. Já para a
tecnologia WiMAX podiam ser utilizados os modelos de espaço livre, SUI e ECC-33.
Diante do exposto, optou-se pelo modelo de propagação no espaço livre pelas
seguintes razões: sua aplicabilidade ao ambiente de campi; facilidade de uso pela
baixa complexidade matemática e, por último, por ser utilizado em programas de
software comercial de planejamento de RF e apresentar boa aproximação em seus
resultados. Na prática são realizados pequenos ajustes no posicionamento
estratégico das estações base na área de cobertura para maximizar a eficiência do
modelo.
4.5 Dimensionamento técnico para a tecnologia Wi-Fi (Padrão IEEE 802.11n)
O dimensionamento técnico incluiu a contabilização dos parâmetros técnicos
da configuração de acesso para a tecnologia Wi-Fi utilizada este estudo: padrão
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IEEE 802.11n, largura de banda do canal igual a 20 MHz e frequência de operação
em 2,4 GHz conforme é mostrado na tabela 32.
Tabela 32 - Cálculo de Link budget para a tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11n)
Parâmetros de sistema
Frequência de operação

Memória de cálculo

Sigla
f

Unidade
MHz

Valor
2400

Transmissor
Potência de transmissão
valor fornecido pelo fabricante
Perdas nos cabos, conectores valor fornecido pelo fabricante
Ganho da antena de transmissãovalor fornecido pelo fabricante
calculado pela equação (30)
EIRP (< 30dBm)

Sigla
Pt
Lct
Gt
EIRP

Unidade
dBm
dB
dBi
dBm

Valor
11
0
2
13

Receptor
Taxa de dados
Sensibilidade do receptor
Ganho da antena de recepção
Perdas nos cabos, conectores
Sinal mínimo requerido
Perda de percurso

Sigla
valor de acordo com MCS de 0 a 7
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor calculado por Sr+Gr-Lcr
valor calculado por EIRP - Pr

Sr
Gr
Lcr
Pr
PL

Unidade
Mbps
dBm
dBi
dB
dBm
dB

MCS 7
65
-64
8
2
-58
71

Margem do enlace

valor calculado pela equação (32)

Sigla
M link

Unidade
dB

Valor
12

Resultado do link budget - Modelo de Propagação no espaço livre
Raio de cobertura
utilizando equação (1)

Sigla
R

Unidade
m

Área de cobertura da célula
Número de estações base

Abs
Nbs

m
N/A

sistema

valor calculado pela equação (33)
valor calculado pela equação (34)

MCS 6
58,5
-65
8
2
-59
72

MCS 5
52
-66
8
2
-60
73

MCS 4
39
-70
8
2
-64
77

MCS 3
26
-74
8
2
-68
81

MCS 2
19,5
-77
8
2
-71
84

MCS 1
13
-79
8
2
-73
86

MCS 0
6,5
-82
8
2
-76
89

R1
35,3

R2
39,6

R3
44,4

R4
70,4

R5
111,5

R6
157,5

R7
198,3

R8
280,1

3.906
841

4.917
668

6.191
530

15.550
211

39.060
84

77.934
42

123.517
27

246.449
13

Fonte: Elaborada pela autora

Do lado do transmissor, os parâmetros utilizados correspondem a estação
móvel: equipamento tipo tablet com potência de transmissão igual a 11 dBm, ganho
da antena igual a 2 dBi e sem perdas com cabos ou conectores.
Os valores da sensibilidade do receptor foram mostrados na tabela 6 da
seção 2 sendo que neste estudo foram utilizados os índices MCS de 0 a 7, de
acordo com a configuração do padrão IEEE 802.11n e com intervalo de guarda igual
a 800 ns.
Do lado do receptor, os parâmetros utilizados correspondem à estação base:
ganho da antena externa e direcional igual a 8 dBi e perdas nos cabos e conectores
igual a 2 dBi.
Observou-se que, pelo cálculo da perda de percurso no espaço livre, o sinal
transmitido na estação móvel teve sua potência reduzida à medida que se afastava
da estação base. A uma distância de 35 m da estação base, a estação móvel atingiu
a taxa de dados de 65 Mbit/s e a uma distância de 280 m decresceu a taxa de dados
para 6,5 Mbit/s.
A tabela 33 mostra a relação entre a taxa de dados obtida em função da
variação do alcance da célula.
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Tabela 33 - Resultado obtido da taxa de dados versus alcance para a tecnologia Wi-Fi
(IEEE 802.11n)
Índice MCS

TxR/S

0
1
2
3
4
5
6
7

01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01

Modulação e codificação
BPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM

1/2
1/2
3/4
1/2
3/4
2/3
3/4
5/6

Taxa de dados Sensibilidade do
(Mbit/s)
receptor (dBm)
7
-82
13
-79
20
-77
26
-74
39
-70
52
-66
59
-65
65
-64

Alcance
máximo (m)
280
198
158
112
70
44
40
35

Fonte: Elaborada pela autora

Como pode ser observado na tabela 33, o raio de cobertura da estação
transmissora apresentou variação de alcance entre 35 a 280 m. Neste estudo de
caso foi definido que o raio da célula era equivalente a média dos resultados obtidos
de alcance e com valor igual a 117 m. Este valor está coerente com o alcance
outdoor teórico do padrão IEEE 802.11n que apresenta valor entre 100 e 200 m.
Em seguida, calculou-se a área de cobertura da célula utilizando-se a
equação (33). Finalmente, o número de estações base foi obtido dividindo-se a área
de cobertura definida no escopo (tabela 25) e com valor igual a 3.284.050 m² pela
área de cobertura da célula definida anteriormente em 117 m. O resultado obtido, de
acordo com a tabela 34, estimou a quantidade de 76 estações base de acordo com
o critério cobertura.
Tabela 34 - Número de estações base estimado em função do raio de cobertura para a
tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11n)
Resultado do link budget - Modelo de Propagação no espaço livre
Raio de cobertura
utilizando equação (1)
Área de cobertura da célula
valor calculado pela equação (33)
Número de estações base
valor calculado pela equação (34)

Sigla
R
Abs
Nbs

Unidade
m
m
N/A

Valor
117
43.092
76

Fonte: Elaborada pela autora

O segundo cálculo do número de estações base foi realizado de acordo com
o critério capacidade que considerou o percentual de overhead em 40% e estimou o
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throughput máximo multiplicando a taxa máxima de dados pelo inverso do overhead
da rede conforme é mostrado na tabela 35.
Tabela 35 - Estimativa de throughput máximo com 40% de overhead na rede para a
tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11n)
Índice MCS

TxR/S

0
1
2
3
4
5
6
7

01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01

Modulação e codificação
BPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM

1/2
1/2
3/4
1/2
3/4
2/3
3/4
5/6

Taxa de dados
(Mbit/s)
7
13
20
26
39
52
59
65

Throughput máximo
(Mbit/s)
4
8
12
16
23
31
35
39

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com o método proposto, o valor de throughput da célula foi
considerado como a média dos valores obtidos para cada MCS com valor igual a 21
Mbit/s. O número de estações base foi calculado multiplicando-se o valor de
throughput por usuário pela quantidade de usuários com dispositivos ativos
simultaneamente na rede e dividindo-se este valor pelo throughput médio da célula
conforme mostra a tabela 36.
Tabela 36 - Número de estações base estimado em função da capacidade para a tecnologia
Wi-Fi (IEEE 802.11n)
Componentes do cálculo de capacidade
Throughput médio da célula
Throughput por usuário
Usuários com dispositivos ativos (simultaneamente)
Número de estações base

Memória de cálculo
valor calculado (tabela 35)
valor definido (tabela 29)
valor calculado (tabela 28)

Unidade
Mbit/s
Mbit/s
-

Valor
21
1
1805
86

Fonte: Elaborado pela autora

O resultado final do dimensionamento técnico é mostrado na tabela 37 e
considerou o maior valor obtido nos cálculos da cobertura e da capacidade.
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Tabela 37 - Resultado final do número de estações base do dimensionamento técnico
para a tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11n)
Resultado final do dimensionamento de rede
Número de estações base - cobertura
Número de estações base - capacidade
Maior valor (de acordo com equação 36)

Valor
76
86
86

Fonte: Elaborado pela autora

Sendo assim, neste estudo foi considerado o número de 86 estações base
para a tecnologia Wi-Fi padrão IEEE 802.11n distribuídos de tal forma a atender
90% da área outdoor do campus Cidade Universitária.
4.6 Dimensionamento técnico para a tecnologia WiMAX (Padrão IEEE 802.16e)
A contabilização dos parâmetros técnicos da configuração de acesso é
mostrado na tabela 38 para a tecnologia WiMAX no padrão IEEE 802.16e, largura
de banda do canal igual a 20 MHz e frequência de operação em 5,8 GHz.
Tabela 38- Cálculo de Link budget para a tecnologia WiMAX (IEEE 802.16e)
Parâmetros de sistema
Frequência de operação

Memória de cálculo
sistema

Transmissor
Potência de transmissão
valor fornecido pelo fabricante
Perdas nos cabos, conectores valor fornecido pelo fabricante
Ganho da antena de transmissãovalor fornecido pelo fabricante
calculado pela equação (30)
EIRP

Sigla
f

Unidade
MHz

Valor
5800

Pt
Lct
Gt
EIRP

dBm
dB
dBi
dBm

17
0
2
19
MCS 7
28,4
-78
8
2
-72
91

Receptor
Taxa de dados
Sensibilidade do receptor
Ganho da antena de recepção
Perdas nos cabos, conectores
Sinal mínimo requerido
Perda de percurso

valor de acordo com MCS de 0 a 7
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor fornecido pelo fabricante
valor calculado por Sr+Gr-Lcr
valor calculado por EIRP - Pr

Sr
Gr
Lcr
Pr
PL

Mbps
dBm
dBi
dB
dBm
dB

Margem do enlace

valor calculado pela equação (32)

Sigla
M link

Unidade
dB

Valor
12

R

m

145,9

Resultado do link budget - Modelo de Propagação no espaço livre
Raio de cobertura
utilizando equação (1)

MCS 6
25,2
-80
8
2
-74
93

MCS 5
18,9
-84
8
2
-78
97

MCS 4
12,6
-87
8
2
-81
100

MCS 3
9,5
-91
8
2
-85
104

MCS 2
6,3
-93
8
2
-87
106

MCS1
3,2
-97
8
2
-91
110

183,7

291,1

411,2

651,7

820,5

1.300,4

Fonte: Elaborada pela autora

Do lado do transmissor, os parâmetros utilizados correspondem a estação
móvel: equipamento tipo modem USB WiMAX com potência de transmissão igual a
17 dBm, ganho da antena igual a 2 dBi e praticamente sem perdas com cabos ou
conectores. Do lado do receptor, os parâmetros utilizados correspondem a estação
base: ganho da antena de 18 dBi e perdas nos cabos e conectores igual a 2 dBi.
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Observou-se que, pelo cálculo da perda de percurso no espaço livre, o sinal
transmitido na estação móvel apresentou redução de potência à medida que se
afastava da estação base conforme mostrado na tabela 39.
Tabela 39 - Resultado obtido da taxa de dados versus alcance para a tecnologia WiMAX
(IEEE 802.16e)
Índice MCS

TxR/S

1
2
3
4
5
6
7

01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01
01X01/01

Modulação e codificação
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM

1/2
2/3
1/2
3/4
2/3
3/4
5/6

Taxa de dados Sensibilidade do
Alcance
(Mbit/s)
receptor (dBm) máximo (m)
12,6
-94,0
1.300
18,9
-94,0
820
25,2
-88,0
652
37,8
-88,0
411
50,4
-88,0
291
56,7
-83,0
184
63,0
-82,0
146

Fonte: Elaborada pela autora

Como observado na tabela 39, o raio de cobertura da estação base
apresentou variação de alcance entre 146 e 1300 m. Portanto, neste estudo de caso
foi definido que o raio da célula era equivalente a média dos valores obtidos e,
portanto, apresentou valor igual a 544 m.
Em seguida, calculou-se a área de cobertura da célula

e o número de

estações base conforme mostrado na tabela 40.
Tabela 40 - Número de estações base em função da cobertura para a tecnologia WiMAX
(IEEE 802.16e)
Resultado do link budget - Modelo de Propagação no espaço livre
Raio de cobertura
utilizando equação (1)
Área de cobertura da célula
valor calculado pela equação (33)
Número de estações base
valor calculado pela equação (34)

Sigla
R
Abs
Nbs

Unidade
m
m
N/A

Valor
544
928.020
4

Fonte: Elaborada pela autora

No cálculo da capacidade da rede foi descontado o valor de 20% de overhead
sendo que a estimativa de throughput máximo foi obtida multiplicando-se a taxa de
dados máxima pelo inverso do overhead de rede conforme é mostrado na tabela 41.
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Tabela 41 - Estimativa de throughput máximo com 20% de overhead na rede para a
tecnologia WiMAX (IEEE 802.16e)

Modulação e codificação
BPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM

Taxa de dados
(Mbit/s)

Throughput
(Mbit/s)

Pesos

Throughput com
pesos (Mbit/s)

6,3
12,6
18,9
25,2
37,8
50,4
56,7

5,0
10,1
15,1
20,2
30,2
40,3
45,4

2,5%
5%
5%
5%
5%
40%
40%

0,1
0,5
0,8
1,0
1,5
16,1
18,1

1/2
1/2
3/4
1/2
3/4
2/3
3/4

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com o método proposto, o valor de throughput da célula foi
considerado como sendo a soma dos valores obtidos com respectivos pesos para
cada MCS e dessa forma apresentou valor igual a 38 Mbit/s. O número de estações
base é mostrado na tabela 42.
Tabela 42 - Número de estações base em função da capacidade para a tecnologia WiMAX
(IEEE 802.16e)
Componentes do cálculo de capacidade
Throughput médio da célula
Throughput por usuário
Usuários com dispositivos ativos (simultaneamente)
Número de estações base

Memória de cálculo
valor calculado (tabela 41)
valor definido (tabela 29)
valor calculado (tabela 28)

Unidade
Mbit/s
Mbit/s
-

Valor
38
1
1805
47

Fonte: Elaborado pela autora

O resultado final do dimensionamento técnico é mostrado na tabela 43 e
estimou a quantidade de 47 estações base com uma antena para a tecnologia
WiMAX IEEE 802.16e.
Tabela 43 - Resultado final do número de estações base do dimensionamento técnico
para a tecnologia WiMAX (Padrão IEEE 802.16e)
Resultado final do dimensionamento de rede
Número de estações base - cobertura
Número de estações base - capacidade
Maior valor (de acordo com equação 36)

Fonte: Elaborado pela autora

Valor
4
47
47
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4.7 Dimensionamento econômico
Por se tratar de um estudo de caso, os custos aqui apresentados refletem
apenas uma ordem de grandeza comparativa e não devem ser considerados como
absolutamente reais uma vez que não ocorreu uma negociação dos valores
apresentados. Na prática, por se tratar de uma instituição de referência, a USP tem
um bom nível de negociação junto a fornecedores e poderia obter orçamentos mais
vantajosos independentemente da tecnologia escolhida pela universidade.
A composição de custos incluiu a aquisição do equipamento estação base e
respectivas antenas, os serviços de instalação e configuração, além dos custos de
operação e manutenção anual dos equipamentos. De acordo com o método
proposto, o número final de estações base para fins orçamentais incluiu um
inventário de equipamentos para situações emergenciais e é mostrado na tabela 44.
Tabela 44 - Número final de estações base para orçamento das tecnologias Wi-Fi e WiMAX

Número de estações base para orçamento
Número de estações base do dimensionamento
Inventário de equipamentos em estoque
Número de estações base para orçamento

Wi-Fi
(IEEE 802.11n)
86
9
95

WiMAX
(IEEE 802.16e)
47
5
52

Fonte: Elaborado pela autora

O orçamento do acesso sem fio para cada tecnologia foi gerado utilizando-se
o valor médio dos custos obtidos das cotações de equipamentos e serviços contidas
no Apêndice C e constituiu o valor de referência na geração dos orçamentos
mostrados nas tabelas 45 e 46 para as tecnologias Wi-Fi e WiMAX. Em ambos os
casos, foi considerado que o usuário do acesso sem fio possui equipamento
compatível com as tecnologias Wi-Fi e WiMAX.
Contabilmente, subtraiu-se o valor de depreciação que corresponde à
depreciação anual do custo CAPEX enquanto que, financeiramente, somou-se ao
custo de OPEX totalizando o montante constante na linha Total CUSTO WiFi/WiMAX da visão financeira.
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Tabela 45 – Orçamento em Reais para a tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11n)
Composição do custo
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total CAPEX
Operação e Manutenção
Capacitação do helpdesk
Total OPEX
Visão Financeira
Depreciação
Total CUSTO Wi-Fi

Custo Unitário (R$) Quantidade
5.475,00
95
730,00
95
1.916,25
4.146,80

95
10

Custo Total (R$)
520.125,00
69.350,00
589.475,00
182.043,75
41.468,00
223.511,75

Custo Total/Ano
117.895,00
341.406,75

Definição Contábil
Período de depreciação

Meses
60

Visão Contábil
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total

ANO
520.125,00
69.350,00
589.475,00

1
-104.025,00
-13.870,00
-117.895,00

2
-104.025,00
-13.870,00
-117.895,00

3
-104.025,00
-13.870,00
-117.895,00

4
-104.025,00
-13.870,00
-117.895,00

5
-104.025,00
-13.870,00
-117.895,00

Fonte: Elaborada pela autora
Tabela 46 – Orçamento em Reais para a tecnologia WiMAX (IEEE 802.16e)
Composição do custo
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total CAPEX
Operação e Manutenção
Capacitação do helpdesk
Total OPEX
Visão Financeira
Depreciação
Total CUSTO WiMAX

Custo Unitário (R$)
Quantidade
62.549,48
52
2.728,33
52
28.350,00
6.260,78

52
10

Custo Total (R$)
3.252.572,96
141.873,16
3.394.446,12
1.474.200,00
62.607,80
1.536.807,80

Custo Total/Ano
678.889,22
2.215.697,02

Definição Contábil
Período de depreciação
Visão Contábil
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Total

Meses
60
ANO
3.252.572,96
141.873,16
3.394.446,12

1
-650.514,59
-28.374,63
-678.889,22

2
-650.514,59
-28.374,63
-678.889,22

3
-650.514,59
-28.374,63
-678.889,22

4
-650.514,59
-28.374,63
-678.889,22

5
-650.514,59
-28.374,63
-678.889,22

Fonte: Elaborada pela autora

O orçamento para a tecnologia celular LTE, mostrado na tabela 47, foi gerado
utilizando-se a média dos custos do serviço de acesso à internet móvel praticados
pelas principais operadoras de telefonia celular e mostrados na tabela 52 do
Apêndice C. Neste caso, foi considerado o período de 2 anos que é normalmente a
duração do contrato de prestação deste tipo de serviço. Não foram considerados
custos com instalação e configuração uma vez que o próprio usuário poderia realizar
este tipo de instalação seguindo instruções passo-a-passo. Também não foram
inclusos custos com treinamento, pois cabe a operadora de telefonia celular prestar
o suporte técnico necessário para o funcionamento adequado do acesso.
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Tabela 47 – Orçamento em Reais para a tecnologia celular 3G (LTE)
Composição do custo
Dispositivo Modem de acesso
Total CAPEX
Serviço de acesso a internet
Total OPEX
Visão Financeira
Depreciação
Total CUSTO LTE
Definição Contábil
Período de depreciação
Visão Contábil
Dispositivo Modem de acesso
Total

Custo Unitário (R$) Quantidade
100,00
86.000
83,00

86.000

Custo Total (R$)
8.600.000,00
8.600.000,00
7.138.000,00
7.138.000,00

Custo Total/Ano
4.300.000,00
11.438.000,00
Meses
24
ANO
1
8.600.000,00 -4.300.000,00
8.600.000,00 -4.300.000,00

2
-4.300.000,00
-4.300.000,00

Fonte: Elaborado pela autora.

Observou-se que os valores cobrados pela tecnologia celular 3G são altos no
mercado local. Para fins comparativos, foi proposto um cenário alternativo mostrado
na tabela 48 e que considerou os custos fixados no decreto nº 54.921 do Programa
de Banda Larga Popular de Inclusão Digital no Estado de São Paulo (SÃO PAULO,
2009), contido no Anexo B desta dissertação. O beneficio deste programa é a
isenção de imposto ICMS e preço do serviço fixado em R$ 29,80/mês incluso o
custo do equipamento modem e sua manutenção.
Tabela 48- Orçamento em Reais do cenário decreto para a tecnologia celular 3G (LTE)
Composição do custo
Serviço de acesso a internet
Total OPEX

Custo Unitário (R$) Quantidade
29,90
86.000

Custo Total (R$)
2.571.400,00
2.571.400,00

Fonte: Elaborado pela autora.

Sendo assim, neste cenário hipotético, foram considerados somente os
custos do serviço de acesso à internet móvel para a população total do campus o
que totalizou um montante de R$ 2.571.400,00, equivalente a 22,5% do valor
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apresentado anteriormente na tabela 47. Desta forma, concluiu-se que os valores
finais do serviço no mercado local são abusivos.
4.8 Conclusões do estudo de caso
O estudo de caso realizado para o campus Cidade Universitária avaliou as
tecnologias Wi-Fi no padrão IEEE 802.11n e WiMAX no padrão IEEE 802.16e com
operação em frequências não licenciadas e que podiam ser utilizadas pela USP. A
avaliação técnica considerou as limitações de cada tecnologia no sentido de atender
a uma taxa de 90% de cobertura do sinal no tamanho da área outdoor do campus
com uma densidade estimada de usuários simultâneos em 1.805 e com throughput
de 1 Mbit/s/usuário.
Nas estimativas de cobertura e capacidade assumiu-se que o nível de
interferência foi aceitável e com boa relação sinal/ruído.
Os dispositivos móveis considerados neste estudo são rotineiramente
utilizados pela população do campus e incluíram smartphones, tablets e modem
USB dentro de práticas atuais como a de Bring Your Own Device (BYOD). De
acordo com o método proposto foi calculado o link budget para o enlace reverso
(uplink) no sentido da estação móvel (transmissor) para a estação base (receptor),
por ser o limitante na transmissão.
Os resultados obtidos no método de avaliação técnico-econômica neste
estudo de caso estão resumidos na tabela 49. Vale ressaltar que, neste contexto de
comparação, não foi considerada a questão de mobilidade.
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Tabela 49 - Resultados obtidos da avaliação técnico-econômica do estudo de caso
MÉTODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICO
4º FASE – Análise dos resultados obtidos
Tecnologia
avaliada

Vertente
técnica

Wi-Fi

WiMAX

Celular

(IEEE 802.11n)

(IEEE 802.16e)

(LTE)

Alcance médio por

Alcance médio por

estação base estimado

estação base estimado

em 117 m, throughput

em 544 m,

médio por BS estimado

throughput médio por

em 21 Mbit/s e total de

BS estimado em 38

86 estações base.

Mbit/s e total de 47

Não foi aplicada

estações base.
Vertente

Custo baixo:

Custo intermediário:

Custo alto:

econômica

fator 1

fator 6,5

fator 33,5

Custo baixo de

Risco de investimento

Custo elevado

equipamentos; Mercado

gerado pela incerteza do

de equipamentos

com boa oferta de

futuro da tecnologia e

e serviços; não

equipamentos estações

pela dificuldade de

foi possível

base; estações móveis

oferta de equipamentos

restringir o

com conexão Wi-Fi

no mercado.

acesso do

Relação de
custobenefício

integrada de fábrica.

serviço ao
campus.

Fonte: Elaborada pela autora

O padrão IEEE 802.11n foi avaliado na frequência de 2,4 GHz com largura de
banda do canal igual a 20 MHz. Para esta configuração, os resultados obtidos da
variação da taxa de dados em função da distância entre a estação móvel e a
estação base são mostrados no gráfico 1. O alcance médio estimado foi de 117 m o
que faz sentido por se tratar de uma tecnologia desenvolvida para redes WLAN com
cobertura restrita a centenas de metros.
De acordo com o cálculo de cobertura foi estimado a quantidade de 76
estações base para atender à área outdoor do campus Cidade Universitária. Por
outro lado, o cálculo de capacidade estimou um throughput médio de 21 Mbit/s por
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célula quantificando 86 estações base, um acréscimo de 12% da estimativa de
cobertura.
Gráfico 1 - Variação da taxa de dados em função do alcance para a tecnologia Wi-Fi
(Padrão IEEE 802.11n)

Fonte: Elaborada pela autora

O padrão IEEE 802.16e foi avaliado na frequência de 5,8 GHz com largura de
banda do canal igual a 20 MHz. O gráfico 2 mostra a variação da taxa de dados em
função da distância entre a estação móvel e a estação base neste padrão. O cálculo
de cobertura para a tecnologia WiMAX com o padrão IEEE802.16e apresentou
alcance médio estimado em 544 m, aproximadamente 5 vezes o alcance estimado
pela tecnologia Wi-Fi.
Gráfico 2 - Variação da taxa de dados em função do alcance para a tecnologia WiMAX
(Padrão IEEE 802.16e)

Fonte: Elaborada pela autora
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Comparando-se os dados mostrados nos gráficos 1 e 2, conclui-se que a
tecnologia WiMAX apresenta taxa de dados aproximada de 50 Mbit/s a uma
distancia entre o transmissor e o receptor de 291 m, enquanto que na tecnologia WiFi a taxa decresce para 7 Mbit/s a uma distancia de 280 m.
Esta capacidade de alcance é maior que na tecnologia Wi-Fi visto que a
tecnologia WiMAX foi desenvolvida para ambientes de redes WMAN com cobertura
de poucos quilômetros. No estudo de caso, o alcance máximo foi de 1.300 m com
redução do sinal de potência a 12,6 Mbit/s.
Já o cálculo de capacidade para a tecnologia Wi-Fi estimou um throughput
médio de 21 Mbit/s por célula totalizando 86 estações base enquanto que para a
tecnologia WiMAX estimou-se um throughput médio de 38 Mbit/s por célula
totalizando 47 estações base, pouco menos de 50% da quantidade necessária para
a tecnologia Wi-Fi.
Complementando a vertente técnica, foi realizada uma comparação
econômica conforme mostrada no gráfico 3 e que considerou os custos CAPEX e
OPEX com o equipamento estação base para a tecnologia Wi-Fi e WiMAX e, no
caso da tecnologia celular LTE, os custos OPEX com a prestação de serviços de
acesso à internet móvel pelas principais operadoras de celular do país.
Gráfico 3 – Comparação de custos das tecnologias Wi-Fi, WiMAX e Celular

Fonte: Elaborada pela autora

Os custos com a tecnologia Wi-Fi são os mais baixos das três tecnologias
avaliadas: os do WiMAX são 7 vezes mais caros que os custos Wi-Fi e os custos
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LTE são 6 vezes mais caros que os de WiMAX. Conclui-se que, em termos
econômicos, a tecnologia Wi-Fi apresenta custo baixo vis-à-vis as limitações
técnicas inerentes à tecnologia como, por exemplo, cobertura do sinal em ambiente
outdoor. Além disso, apresenta mercado favorável com boa oferta de dispositivos
móveis com conexão Wi-Fi integrada de fábrica.
Complementarmente, recomenda-se a avaliação de uma solução hibrida WiFi/Wi-MAX ou Wi-Fi/Celular para validar possíveis vantagens neste modelo como,
por exemplo, extensão do sinal de cobertura e maior capacidade de acessos
simultâneos sem prejudicar a qualidade do sinal dentro do campus.
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5 CONCLUSÕES
No decorrer do desenvolvimento desta dissertação foram realizadas
atividades importantes como descrição das principais características das tecnologias
Wi-Fi, WiMAX e Celular, arquitetura de rede e breve trajetória de sua evolução.
Adicionalmente, foi realizada uma comparação das tecnologias com relação à
segurança da informação na comunicação, penetração de mercado e tendências do
futuro da tecnologia. Adicionalmente, foram introduzidos os conceitos de propagação
de sinal em RF incluindo os modelos mais relevantes para o estudo e o cálculo de
link budget.
Tendo

construído

um

nível

de

entendimento

suficiente

sobre

as

características e restrições de cada tecnologia bem como do processo de
comunicação do sinal desenvolveu-se o método de avaliação com base em
metodologias de analise técnico-econômica de projetos europeus no setor de
telecomunicações.
O método proposto é composto por 4 fases: definição do escopo e avaliação
de ambiente, dimensionamento técnico, dimensionamento econômico e análise
resultados. O método considera os aspectos tecnológicos associados à cobertura e
a capacidade do acesso sem fio e também os custos envolvidos com o equipamento
estação base a fim de verificar sua viabilidade econômica.
O método proposto é um suporte à tomada de decisão para a escolha da
tecnologia de acesso sem fio que melhor atende as necessidades e prioridades da
organização. O método tem suas atividades apresentadas em sequência de forma a
facilitar sua execução.
A sua aplicação foi demonstrada de forma detalhada para o campus Cidade
Universitária da USP. Neste estudo de caso foi possível verificar os elementos de
rede necessários à instalação do acesso sem fio e as respectivas variáveis
econômicas estimadas em função das definições do escopo e análise de ambiente.
Finalmente, foram analisados os aspectos técnicos e econômicos a respeito da
escolha da tecnologia por parte da organização.
Desta forma conclui-se que o trabalho atendeu os objetivos inicialmente
propostos.
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5.1 Trabalhos futuros
O assunto abordado nesta dissertação é evolutivo por natureza. Neste
sentido, no horizonte de trabalhos futuros, a perspectiva de continuidade deste
trabalho pode se dar na extensão do escopo do método e na sua sofisticação e
expansão.
A continuidade deste trabalho pode abranger outros tipos de ambiente e
convergência de tecnologias, como por exemplo, acessos híbridos Wi-Fi/WiMAX e
Wi-Fi/Celular. Desta forma, o escopo mais genérico incorporaria novos modelos de
acesso e tendências de mercado.
A sofisticação do método proposto pode incluir a utilização de programas de
dimensionamento RF com simulação dentro da área de cobertura da capacidade do
acesso sem fio bem como posicionamento estratégico dos equipamentos para
maximizar a capacidade dos recursos e, na medida do possível, reduzir custos
operacionais.
Outro aspecto a ser estudado em trabalhos futuros é o desenvolvimento de
métodos de avaliação de mecanismos de confiabilidade de acesso que permitam
avaliar técnica e financeiramente os mecanismos de backup.
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Apêndice A: Resumo de artigos com respectivos modelos de propagação
Tabela 50 – Resumo de artigos publicados com respectivos modelos de propagação e tipos de ambientes (continua)
Autor

Tecnologia e ambiente

Modelos

Alencar, Costa



WiMAX IEEE 802.16

(2009)



Região de Macaé, RJ,

Macaé e optou pelo modelo SUI por sua simplicidade de

Brasil

implementação e velocidade de processamento.

Araújo (2008)

 SUI

Comentários
O artigo realizou a análise de cobertura da região de



WiMAX

 SUI

O Autor fez uso de uma ferramenta de dimensionamento



Cidade de Aveiro, Portugal.

 ITU-R14 525

de rede comercial e simulou dois modelos de propagação
onde observou que os resultados do modelo SUI foram
mais realistas do que o do modelo ITU-R 525.

Cavalcante et al.



WiMAX IEEE 802.16e

(2009)



Simulação com ambiente

 COST 231
Hata



WiMAX 2,6 GHz



Campus universitário,
Taipei, Taiwan

14

ITU Radio Communication Sector (ITU-R)

esquemas múltiplos de antenas através do modelo de
propagação COST 231 Hata.

urbano macro células
Lin et al. (2012)

O artigo descreve a avaliação de desempenho de

 COST 231

Os autores realizaram medição no campus e compararam

Hata

com os modelos de propagação onde constataram que o

 ECC-33

modelo COST 231 HATA apresentou os melhores

 SUI

resultados.
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Tabela 50 – Resumo de artigos publicados com respectivos modelos de propagação e tipos de ambientes (continuação)
Autor
Nuza, Mazrekaj



(2012)

Tecnologia e ambiente

Modelos

Comentários

WiMAX 3,5 GHz, 5MHz

 COST 231

Os parâmetros de link budget foram analisados utilizando-

TDD, 30 MHz espectro


Hata

se o modelo COST 231 Hata.

Área urbana da cidade de
Gjakova, Kosovo

Oudit (2006)



Wi-Fi

 FSPL

Foi realizada uma análise comparativa dos resultados



Campus da universidade

 Log-

obtidos na atividade de medição outdoor do campus com

de Auburn

distance

os resultados dos modelos de propagação. A autora

 COST 231

concluiu que os resultados calculados são próximos aos

W-I

medidos.

Shahajahan, Hes-



WiMAX 3,5 GHz

 Espaço livre

Os autores realizaram uma comparação teórica dos

Shafi (2009)



Contexto teórico

 ECC-33

modelos de propagação e concluíram que diferentes

 COST 231

modelos de propagação apresentaram menor atenuação

Hata

dependendo do tipo de ambiente: o modelo Ericsson para

 Ericsson

áreas urbanas, o modelo SUI para áreas suburbanas e o

 SUI

modelo COST 231 W-I para áreas rurais.

 COST 231
W-I
Teixeira, Reggiani



WLAN IEEE 802.11

(2009)



Campus universitário da

realizadas no campus para o cálculo dos parâmetros do

PUC Campinas, Brasil

modelo de propagação escolhido.

 Shadowing

O objetivo do artigo era a aplicação das medidas
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Tabela 50 – Resumo de artigos publicados com respectivos modelos de propagação e tipos de ambientes (conclusão)
Autor

Tecnologia e ambiente

Upase et al.



WiMAX e 3G UMTS

(2007)



Software de
dimensionamento de redes

Modelos

Comentários

 COST 231

O artigo faz referência à uma ferramenta comercial de

Hata
 ECC 33

dimensionamento de redes WiMAX que utiliza modelos
como COST 231 Hata, ECC 33 e SUI.

 SUI
Wang (2004)



WiMAX 3,5 GHz; WLAN
IEEE 802,11 g



Estudo de caso



Suécia



Áreas urbana, suburbana e

 COST 231
Hata
 COST 231
W-I

O autor utilizou os modelos COST 231 Hata e COST 231
W-I para estimar os cálculos de cobertura e capacidade
de ambiente outdoor; o modelo ITU-R foi utilizado para
ambiente indoor.

 ITU-R

rural
Zaballos et al.



WLAN

 CCIR15

Os

(2012)



2,4 GHz, BSPK

(urbano,

resultados parecidos com a cobertura indoor explicado



Simulador para ambiente

outdoor)

pelo fato do modelo ser restrito a considerar somente o

indoor e outdoor
Fonte: Elaborado pela autora

15

Comité Consultatif International des Radio Communications

autores

concluíram

que

o

modelo

apresentou

fator da construção e a perda de percurso no espaço livre.
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Apêndice B: Regulamentação do uso de frequências no Brasil
Em 1997, foi criada a ANATEL, responsável por regulamentar, outorgar e
fiscalizar os diversos serviços de telecomunicações no Brasil. Também é de sua
responsabilidade definir o uso do espectro de radiofrequências dentro do país. As
faixas de frequência que não necessitam de licença para instalação e/ou operação,
necessitam de licença da ANATEL para uso comercial no Brasil. A seguir apresentase um resumo das principais faixas de frequência de operação das tecnologias WiFi, WiMAX e celular no Brasil.
As condições de uso das frequências não licenciadas estão especificadas na
Resolução 506/2008 (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2008) e
compreendem as faixas de frequência 2,4 GHz e 5,8 GHz em adição a faixa de 5
GHz de uso das tecnologias Wi-Fi e WiMAX.
A1. Faixas de frequência 2,4 GHz (2.400 a 2.483 MHz)
Esta faixa é utilizada por equipamentos de radiocomunicação restrita e
incluem redes com tecnologia Wi-Fi e Rádio Spread Spectrum. Dentre as restrições,
citam-se que, em localidades com população superior a 500 mil habitantes e com
potência EIRP superior a 26,02 dBm, é necessário obter autorização da ANATEL
para operação na faixa de 2,4 GHz. A potência máxima do transmissor deve ser de
no máximo 30 dBm.
A2. Faixas de frequência 5 GHz (5.150 a 5.350 MHz), (5.470 a 5.725 MHz) e (5.725
a 5.850 MHz)
A faixa baixa, 5.150 a 5.350 MHz, somente poderá ser utilizada em ambientes
indoor com potência EIRP limitada a 23 dBm. Já a faixa média, 5.470 a 5.725 MHz,
pode ser utilizada em ambientes indoor e outdoor, com o limite da potência EIRP de
30 dBm e com potência máxima do transmissor de 24 dBm. A faixa alta, 5.725 a
5.850 MHz, tem potência máxima do transmissor de 30 dBm e EIRP de 36 dBm.
Esta última é de uso outdoor e pode ser utilizada para a tecnologia WiMAX, desde
que

não

ultrapasse

os

limites

de

potência

compartilhamento da banda com modulação digital.

especificados

e

permita

o
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A3. Faixa de frequência 700 MHz
Atualmente a faixa de 700 MHz, canais 52 a 69 em UHF (Ultra High
Frequency), está alocada ao sistema analógico de televisão aberta no país. No
entanto, está prevista para 2018 a conclusão da transição da digitalização do
sistema o que liberará esta faixa para o uso da tecnologia 4G de acordo com a
resolução nº 625/2013 (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2013).
A4. Faixa de frequência 1,9 GHz e 2,1 GHz
Em 2004, de acordo com a resolução nº 362/2004 (AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, 2004), esta faixa de frequência foi alocada para
implantação da tecnologia celular 3G em conformidade com as especificações IMT2000 da UIT.
A5. Faixa de frequência 2,5 GHz (2.500 a 2.690 MHz)
Esta faixa de frequência, anteriormente destinada ao Serviço de Distribuição
Multiponto Multicanal (Multichannel Multipoint Distribution Services - MMDS) e de
uso exclusivo das prestadoras de televisão por assinatura, foi destinada para a
tecnologia de quarta geração (4G), de acordo com a resolução nº 544/2010
(AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2004). As faixas de frequências
entre 2.500 a 2.570 MHz e 2.620 a 2.690 MHz (P, W, V e X) foram destinadas para
operação FDD enquanto que as sub faixas T e U foram destinadas para operação
TDD. Desta forma, poderá ser utilizada pela tecnologia celular LTE ou WiMAX.
A6. Faixa de frequência 3,5 GHz (3.400 a 3.600 MHz)
Esta

faixa

de

frequência

é

reservada

aos

sistemas

digitais

de

radiocomunicação de serviços fixos com operação TDD, potência EIRP de 33 dBm e
uso de antenas setoriais (o uso de antenas omnidirecionais precisa de autorização).
Poderá ser utilizada pela tecnologia WiMAX mas ainda não foi disponibilizada pela
ANATEL, apesar de estar especificada na resolução nº 537/2010 (AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2010)
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Apêndice C: Preços de produtos e serviços de acesso sem fio no Brasil
A atividade de registro de preços de produtos e serviços de acesso sem fio no
Brasil foi realizada utilizando-se o Checklist

da tabela 22 da seção 3 desta

dissertação. Os preços aqui registrados foram obtidos através de consulta ao
website do fabricante e/ou por contato telefônico e também foram considerados
preços registrados em atas de pregões eletrônicos de instituições governamentais.
Durante a execução desta atividade observou-se que os custos CAPEX são
fixos e normalmente definidos pela configuração do equipamento enquanto que os
custos OPEX variam em função do tipo de instalação e o nível de serviço acordado
(Service Level Agreement - SLA) nos termos do contrato de manutenção. No Brasil,
é usual que a prestação de serviços seja realizada por empresas terceirizadas,
devidamente certificadas pelo fabricante do equipamento.
Os custos apresentados com base em preços de lista (Manufacturer's
Suggested Retail Price - MSRP) e/ou praticados pelos principais fabricantes de
equipamentos no mercado brasileiro.
C1. Tecnologia Wi-Fi (Padrão IEEE 802.11n)
O preço de lista do equipamento estação base foi solicitado aos principais
fabricantes de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro: Ruckus, Cisco e
Aerohive. O equipamento estação base compreendeu o equipamento de rádio, as
antenas de 2,4 GHz, o kit de montagem e o cabo de alimentação. Adicionalmente
aos custos de CAPEX, foram considerados os custos de instalação e configuração
deste equipamento.
Já os custos com OPEX foram compostos pelos custos com operação e
manutenção do equipamento estação base, geralmente acordados em contratos de
manutenção anual. Complementando a composição de custos de serviço foram
considerados os custos com capacitação do helpdesk da organização.
Os valores obtidos são mostrados na tabela 51 e estão expressos em dólar
americano (U$) e acrescidos de impostos. Com base nestes valores, foi calculada a
média – custo de referência para este estudo - e convertida para a moeda local. A
taxa de dólar utilizada na conversão foi de R$ 2,19, taxa média do mês de outubro
de 2013 informada pelo Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL,
2013).
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Tabela 51 – Composição de custos para Tecnologia Wi-Fi (Padrão IEEE 802.11n)
Composição de custos
Equipamento estação base
Instalação e configuração
Operação e manutenção
Capacitação do helpdesk

Cotação 1
2.000,00
50,00

Cotação 2
3.000,00
450,00

700,00
2.000,00

1.050,00
2.425,00

Cotação 3
2.500,00
500,00
Total CAPEX
875,00
1.499,00
Total OPEX

Média (U$)
2.500,00
333,33
2.833,33
875,00
1.974,67
2.849,67

Média (R$)
5.475,00
730,00
6.205,00
1.916,25
4.324,52
6.240,77

Fonte: Elaborado pela autora

C2. Tecnologia WiMAX (Padrão IEEE 802.16e)
Foram contatados três fabricantes de equipamentos WiMAX sendo que as
empresas Redline e Airspan não retornaram o contato. A empresa BrX forneceu as
informações conforme mostrado na tabela 52. Também foram considerados os
preços registrados pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE),
governo do Estado do Ceará, conforme mostrado nas figuras 5 e 6 (EMPRESA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ, 2013).
Tabela 52 - Composição de custos para Tecnologia WiMAX (Padrão IEEE 802.16e)
Composição de custos
Equipamento estação base
Instalação e configuração

Cotação 1
81.000,00
5.000,00

Cotação 2
65.000,00
Incluso

Operação e manutenção
Capacitação do helpdesk

28.350,00
3.512,07

Não informado
3.232,90

Fonte: Elaborado pela autora

Cotação 3
41.649,45
3.185,00
Total CAPEX
Não informado
2.199,00
Total OPEX

Média (R$)
62.549,82
4.092,50
66.642,32
28.350,00
2.981,32
31.331,32
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Figura 5 – Custos da estação base registrados pela ETICE sob no. 0001/2013 (R$)

Fonte: Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (2013)

Adicionalmente, foi considerado o valor de R$ 44.833,45, referente à
aquisição e instalação da estação base WiMAX, constante no registro de preços no.
0001/2009 da ETICE, conforme mostrado na figura 6.
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Figura 6 – Custos da estação base registrados pela ETICE sob no. 0001/2009 (R$)

Fonte: Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (2013)

C3. Tecnologia Celular 3G (LTE)
De modo geral, as operadoras oferecem planos de acesso à internet móvel
com acesso limitado a um pacote de consumo de dados e uma velocidade fixa
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conforme é mostrado na tabela 53. Os valores são expressos em Reais e incluem os
todos os impostos.
Tabela 53 - Custos do serviço de acesso à internet móvel praticados no Brasil (R$)
Serviço de dados 3G LTE para celulares, smartphones e tablets que operam a frequência de 2,5 GHz
Produto ou serviço
Sim Card 3G

Plano de banda larga móvel
3G LTE para celulares,
smartphones e tablets

Claro

TIM

Oi

Vivo

R$ 10,00

R$ 10,00; custo zero caso o
usuário adquira aparelho ou
modem 3G com a operadora

R$ 10,00

R$ 15,00

A assinatura varia entre R$
80,00 (consumo de 2GB) e R$ R$ 34,90 para a navegação de
207 (consumo de 5 GB). Após 600 Megabyte (MB) mensais, de
R$ 98,00 (consumo de 5 GB)
R$ 61 para a de 3 GB e de R$
o pacote ser consumido, a
101 para a de 10 GB
velocidade é reduzida para
512 Kbps.

a partir de R$ 149 (consumo
varia entre 2 a 6 GB)

Serviço de dados 3G LTE para modem 3G LTE para uso em computadores portatéis
Produto ou serviço
Dispositivo tipo modem 3G
LTE

Plano de banda larga móvel
3G LTE para modem

Claro
custo de R$ 480,00 por
modem 3G podendo ser
parcelado em 24 meses

TIM
parcelado em 12 vezes

Oi

Vivo

R$ 99,00

custo de R$ 335,00 parcelado
em 24 meses

custos variam entre R$ 63,00 R$ 89,90 com consumo de até 3
GB; R$ 129,90 com consumo e pacote de 10 GB varia entre
(3 GB) a 96,00 (5 GB);
R$ 125 a R$ 188,00e
velocidade de 3Mbps na rede até 3 GB com valor do modem
3G e 30 Mbps na rede 3G.
incluso

custo de R$ 60,00 com
franquia de 3GB e velocidade
de 3 Mbps. A velocidade
máxima nominal é de 256
Kbps após o consumo da
franquia

Serviço de dados 3,5G (HSDPA) para celulares, smartphones e tablets
Produto ou serviço

Claro
TIM
Oi
Vivo
custo de R$ 65,00 para
custos variam entre R$ 63,00
pacote de 3GB com
custos variam entre R$ 39,00
a R$ 99,00; velocidade de
Plano de banda larga móvel
velocidade de 3 Mbps. A
3Mbps na rede 3G e 30 Mbps R$ 83,90 (consumo de 600 MB) até R$ 89,00 ( consumo de
3,5G para celulares,
velocidade máxima nominal é
500 MB)
na rede 3G; franquia limitada a
smartphones e tablets
de 256 Kbps após o consumo
3GB de dados.
da franquia

Fonte: Elaborado pela autora com dados da webpage das operadoras de telefonia celular e
via contato telefônico (mês de referência: set. 2013)

Também está incluso o custo do dispositivo modem de acesso geralmente
fornecido em regime de venda com contratação do serviço por um período de 24
meses, sendo seu custo parcelado pelo mesmo período. O valor do modem possui 3
modalidades de aquisição: subsídio, desconto ou comodato por parte da operadora.
Os prazos de entrega variam em torno de 15 dias úteis após a entrega do contrato
assinado de prestação de serviço.
Com base na tabela 53 de custos de serviços, calcula-se o preço de
referência, ou seja, valor médio que será utilizado neste estudo. O resultado é
mostrado na tabela 54.
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Tabela 54 – Preço de referência de serviços prestados para a tecnologia 3G (LTE)
Produto ou serviço
Sim Card 3G
Plano de banda larga móvel 3G LTE
para celulares, smartphones e tablets

Preço médio (R$)
Memória de cálculo
10,00
considera-se o valor médio
100,00 /mês

100,00

valor médio (consumo de 3GB)

considera-se o preço cobrado pela maioria das operadoras

Dispositivo tipo modem 3G LTE
Plano de banda larga móvel 3G LTE
para modem

83,00 /mês

valor médio (consumo de 3GB)

Plano de banda larga móvel 3,5G para
celulares, smartphones e tablets

65,00 /mês

valor médio (consumo de 3 GB; velocidade de 3 Mbit/s)

Fonte: Elaborado pela autora.

137
APÊNDICE D – Rede WIMAX do CEAGESP
A CEAGESP (COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZÉNS GERAIS DE
SÃO PAULO, 2013) optou pela instalação de uma infraestrutura de rede baseada na
tecnologia WiMAX no Entreposto Terminal de São Paulo (ETSP), e que suporta
serviços múltiplos como acesso à internet em banda larga sem fio, telefonia VoIP e
TV CEAGESP.
De acordo com o edital de licitação de 2011, o padrão adotado é IEEE
802.16d, com frequência de 5,4 GHz ou 5,8 GHz e equipamento estação base
principal de 4 setores com 90º de cobertura em cada setor. Este equipamento foi
instalado na torre do relógio do CEAGESP, conforme mostrado na figura 7, em
função da visada desobstruída para cobertura de todos os galpões do CEAGESP
(COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO, 2013).
Figura 7 - Planta de instalação da estação base do CEAGESP

Fonte: Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (2011)
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A memória de cálculo e o dimensionamento da rede do CEAGESP são
mostrados na figura 8 e inclui equipamentos indoor e outdoor, serviços de instalação
e software de gerenciamento.
Figura 8 – Memória de cálculo do dimensionamento da rede do CEAGESP

Fonte: Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (2011)

A base de preços obtida por cotações de mercado utilizada no edital inclui os
preços de equipamentos e dos serviços conforme é mostrada na figura 9.
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Figura 9 – Base de preço de equipamentos constante na licitação do CEAGESP (1)

Fonte: Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (2011)
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Figura 10 – Base de preço de serviços constante na licitação do CEAGESP (2)

Fonte: Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (2011)
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Anexo A – Mapa do Campus Cidade Universitária
Mapa 1 – Campos Cidade Universitária

Fonte: Universidade de São Paulo (2013)
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Anexo B – Programa de Banda Larga Popular de Inclusão Digital no
Estado de São Paulo
O programa de banda larga popular de inclusão digital no Estado de São Paulo
instituído via decreto no. 54921 (SÃO PAULO, 2009) refere-se à alteração do imposto sobre
o imposto de RICMS sobre preços dos serviços e equipamentos de banda larga popular e é
mostrado na figura 11.
Figura 11 - Decreto no. 54921 de 15 de outubro de 2009
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Fonte: São Paulo (governo) (2009)

