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Histórico 

• Transmissão de voz através de sinais elétricos experimentada 
por Alexander Graham Bell em 1876. 

• Em meados de 1880 Heinrich Hertz evidenciou a propagação 
de ondas eletromagnéticas teoricamente sugerida por 
Maxwell. 

• Isto levou Marconi, em 1897, fazer várias transmissões de 
rádio de Needles, na ilha de Wight, para um navio a 18 
milhas da costa. Podemos dizer, portanto, que a primeira 
aplicação importante das comunicações móveis.



Histórico

• Reginald Fesseden realizou experimentos de transmissão em 
Amplitude Modulada (AM) de voz e música em 1905.

• Com o avanço tecnológico, a tendência era a de elevar as 
frequências de operação. Em 1935, a Federal Communication 
Commission (FCC), órgão regular do setor nos EUA, autorizou a 
utilização de quatro canais na faixa de 30MHz a 40MHz, em 
bases experimentais, regulamentando seu uso em 1938. Foi 
apresentado o primeiro rádio FM, por Edmond H. Armstrong. 
Este rádio possuía qualidade muito superior a dos rádios AM, 
principalmente por ser mais imune a ruídos.



Histórico

• Em 1947 a empresa americana Bell Labs. apresentou o conceito 
de telefonia móvel celular. Este novo sistema necessitava, 
entretanto, de um número muito grande de canais que na época 
não foram liberados pelo FCC.

• Em 1950 o Departamento de Polícia da Filadélfia implanta o 
primeiro sistema Full-duplex, e a técnica de Multiplexação por 
Divisão de Tempo (TDM) é utilizada em sistemas fixos. 

• Em 1964 o primeiro sistema de comutação telefônico totalmente 
eletrônico entra em serviço. 

• Em 1985 Cellnet e Vodafone começam a oferecer telefones 
celulares.



Evolução dos telefones

Fonte: Dreamstime.



Evolução dos aparelhos celulares

Fonte: Dreamstime



Evolução da tecnologia das gerações 1G até 
4G em termos de serviços e desempenho.

Fonte: GSMA Intelligence.



Evolução da tecnologia móvel por geração, 
após 1980.

Fonte: GSMA Intelligence.



Total de conexões celulares pelo mundo, de 
acordo com a geração.

Fonte: GSMA Intelligence.



Máxima velocidade teórica de link de descida 

Fonte: GSMA Intelligence.



Penetração em domicílios brasileiros – TV, 
Telefone, Rádio, PC e PC na internet (IBGE)

Fonte: Teleco.



Penetração em domicílios brasileiros – celular 
e telefone fixo (IBGE).

Fonte: Teleco.



3G no Brasil

Segundo a Anatel, o Brasil fechou janeiro de 2016 com 147,6 

milhões de acessos via aparelhos 3G (WCDMA), queda de 1,0% 

no mês. 

Fonte: Teleco.



Frequências de 3G no Brasil

• A Anatel alocou as frequências de 1900/2100 MHz para implantação 
da 3G no Brasil. Não existe, no entanto, impedimento para se utilizar 
outras faixas de frequências para 3G. Vivo, Telemig e Claro 
implantaram suas redes 3G em 850 MHz. 

Fonte: Teleco.



Frequências 4G no Brasil

• Inicialmente a Anatel destinou para a implantação de redes 4G a faixa 
de frequências de 2.500 MHz a 2.690 MHz anteriormente destinada ao 
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service). 

Fonte: Teleco.



Frequências 4G no Brasil

• Em setembro de 2014 a Anatel licitou a faixa de frequência de 700 
MHz para a implantação de 4G, que será liberada com o fim da 
transição da TV Aberta analógica para a TV aberta digital (2019+).

Fonte: Teleco.



4G LTE (Long Term Evolution) no Brasil

O Brasil terminou Janeiro de 2016 com 28,1 milhões de acessos via aparelhos 4G (LTE), o 

que representa um crescimento de 262,0% em relação a janeiro de 2015, quando haviam 

7,7 milhões de acessos 4G.

A tecnologia LTE adicionou 2,6 milhões de novos acessos no mês.

Fonte: Teleco.
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