
Espectro Eletromagnético e 
Evolução das tecnologias

CMS 60808  2016-1 

Bruno William Wisintainer

bruno.wisintainer@ifsc.edu.br



Onda eletromagnética

• Função da direção de propagação.

• Velocidade de propagação igual à da luz (vácuo) (c = 3x108 m/s).



Onda eletromagnética

• Comprimento de onda inversamente proporcional à frequência.

• Transmite informação na forma de campo elétrico/magnético.
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Atribuição da faixa de frequências no Brasil

• Anatel (site com opções)

• http://sistemas.anatel.gov.br/pdff/Default.asp?SISQSmodulo=1064&SI
SQSsistema=367

• Tabela (Anatel)

• http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?n
umeroPublicacao=325100&pub=principal&filtro=1&documentoPath=
325100.pdf

http://sistemas.anatel.gov.br/pdff/Default.asp?SISQSmodulo=1064&SISQSsistema=367
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=325100&pub=principal&filtro=1&documentoPath=325100.pdf


Gerações de Sistemas Celulares

Fonte: Teleco



Evolução 1G-2G

• Os sistemas de comunicação móvel celular pioneiros da década de 30 
pecaram por seus equipamentos volumosos, pesados, caros e de 
grande consumo. Utilizava-se a válvula de lógica. Os transmissores 
operavam com potência alta para cobrir a maior área de serviço 
possível, com a utilização ineficiente do espectro de frequência e 
transmissão apenas oneway.

• Em meados de 1950 surgiram os primeiros equipamentos 
transportáveis pelo homem, mas sua utilização ainda limitava-se às 
aplicações militares. 



Evolução 1G-2G

• Em 1957, com o surgimento dos transistores houve uma grande 
redução do volume dos aparelhos, em até 50% de seu volume. Isto 
representou redução de custo e menor consumo de potência. 

• Os rádio portáteis já eram utilizados em 1960 com o advento dos 
circuitos integrados os telefones sem fio e telefones celulares portáteis 
surgiram com a tecnologia VLSI (Very-large-scale integration -
integração de circuito em larga escala) em 1970.



Evolução 1G-2G

• O boom dos sistemas de comunicação móveis celulares deu-se com o 
avanço tecnológico da década de 80 proporcionado pelas centrais CPA, 
técnicas de sinalização por canal comum e os enlaces digitais, via rádio ou 
cabo óptico. Isto tornou os sistema móvel celular mais baratos ao usuário. 
Nos últimos anos, os sistemas móvel celular se popularizaram 
mundialmente. A tecnologia celular está evoluindo de analógica para digital, 
objetivando a eficiência do espectro, qualidade de voz e integração de 
serviços.

• Durante a implantação dos primeiros sistemas de comunicação móvel 
celular, a tecnologia ficou dependente das características do mercado-alvo. 
Essa tendência de pesquisa mercadológica dirigiu a evolução e 
convergência dos sistemas em todo o mundo.



Evolução na Europa

• Na Europa os sistemas celulares analógicos TACS (Total Access 
Communication System) e o NMT (Nordisk mobiltelefonsystem) 900 
convergiram para o Global System for Mobile Communications 
(GSM).



Evolução nos EUA

• Nos Estados Unidos, o sistema analógico AMPS (Advanced mobile 
phone servisse), implantado também nas Américas e Austrália, evoluiu 
para o Narrowband AMPS (NAMPS) e depois para os padrões digitais 
Time Division Multiple Access (TDMA) e Code Division Multiple
Access (CDMA).



Evolução no Japão

• O Japão desenvolveu seu padrão analógico NTT (Nippon Telegraph
and Telephone) 800 evoluindo depois para o padrão digital Personal
Digital Celular (PDC).



2G no Brasil (GSM)



Mudanças no Brasil

• Até 1998 a principal tecnologia era o sistema analógico AMPS, 
tecnologia dominante na 1ª geração do celular.

• De 1998 a 2004 as principais tecnologias eram o TDMA e o CDMA, 
tecnologias digitais de 2ª geração padronizadas nos Estados Unidos.

• De 2005 a 2013 o GSM, padrão de tecnologia 2G de origem europeia 
que se tornou dominante no mundo passou a ser a principal tecnologia 
do país.

• Em 2014, a tecnologia 3G tornou-se a principal tecnologia de celular 
do Brasil. 



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



3G/4G no mundo



Histórico 3G/4G

• A 1ª rede WCDMA a entrar em operação comercial foi a da NTT DoCoMo
(Japão) em 2001. Em seguida (2002) veio a da Softbank (antiga Vodafone) 
também no Japão. A partir de 2003 entraram em operação as primeiras redes 
WCDMA da Europa com a "3". Nos Estados Unidos a 1ª a entrar em operação foi 
a AT&T (antiga Cingular) em 2004.

• A 1ª rede HSDPA a entrar em operação comercial foi a da AT&T em 2005. Em 
2006, 70% das redes existentes em 2005 implantaram o HSDPA e 31 das 48 redes 
WCDMA que iniciaram operação neste ano implantaram também o HSDPA em 
2006. Em 2007, apenas 4 das 53 novas redes WCDMA que iniciaram operação 
neste ano não eram também HSDPA. 

• A 1ª rede HSPA+ a entra em operação comercial foi a da Telstra, com taxa de pico 
de download de 21Mbps, em Fev/2009, na Austrália. No mesmo ano mais 45 
entraram em operação. No mundo já são 163 redes HSPA+ em operação 
comercial.



Histórico 3G/4G

• A 1ª rede LTE a entrar em operação comercial foi a da TeliaSonora em 
Dez/2009, na Suécia e Noruega. E hoje já estão em operação comercial 37 
redes LTE no mundo em 23 países. 

• A AT&T lançou no dia 18 de setembro de 2011 primeiros serviços LTE em 
5 cidades dos Estados Unidos: Atlanta, Dallas, Houston, San Antonio e 
Chicago. A operadora espera cobrir outras 10 cidades até o final do ano. 

• A Sky lançou no dia 13 de dezembro de 2011 primeiros serviços LTE no 
Brasil, em Brasília. 

• A Claro foi a 1º operadora de telefonia móvel a lançar serviços LTE no 
Brasil - em Recife (PE), Campos do Jordão (SP), Curitiba (PR), Paraty e 
Búzios (RJ)



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). 



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+).


