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Após muitos anos no setor de telecomunicações, testemunho o sur-
gimento de uma obra inédita e útil aos profissionais deste segmento, assim 
como a alunos e professores de cursos técnicos. O livro nos conduz a uma 
viagem dos primórdios aos avanços da tecnologia que suporta o complexo 
de telecomunicação brasileiro.

Estimo que no Brasil exista um número expressivo de usuários desses 
serviços, considerando pessoas físicas, empresas de todos os portes e os mais 
variados segmentos empresariais, como taxistas, transportadores aéreos 
e terrestres. Ressalte-se ainda que, entre outras virtudes, esses usuários 
recolhem muitos impostos e tributos e alimentam a máquina eletrônica 
brasileira que troca informações e estabelece laços. 

O autor usa uma linguagem objetiva e de fácil assimilação, tecnica-
mente perfeita. Abrange todas as modalidades de serviços e estabelece uma 
clara dimensão do tamanho e da importância dessas faixas espectrais, que 
contribuem para o desenvolvimento do país.

Deste modo, me sinto confortável para falar do autor - um homem 
justo e de princípios. Profissional dedicado, honesto, ético e preocupado 
com a sociedade. Dedicado à luta pela organização do setor há muito tempo 
e que hoje vê seus frutos vingarem. Procede de uma família com tradição 
no ramo e que sempre atuou em sintonia fina com os órgãos de telecomu-
nicação do país.

Enfim, temos em mãos uma obra indispensável aos profissionais do 
setor, que, desde já, passa a ser uma referência bibliográfica.

Dr. Everaldo Gomes Ferreira
Gerente Regional da Anatel no estado de São Paulo

PREFÁCIO



8

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

88

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

Engenheiro francês Claude Chappe



RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

9

SINERGIA E PRODUTIVIDADE

HISTÓRIA
TELÉGRAFO, TELEX E CABO SUBMARINO1



10

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

1. TELÉGRAFO
O telégrafo é o avô dos transceptores. O primeiro aparelho era visual 

e possuía um sistema de painéis desenvolvido no início da década de 1790, 
pelo engenheiro francês Claude Chappe. Transmitia letras, palavras e fra-
ses por meio de um código visualizado, a partir de três réguas de madeira 
articuladas e colocadas na parte alta de um poste ou edifício. 

A primeira linha desse tipo de telégrafo surgiu em 1794. Ligava Paris 
a Lille, distantes 225 km. Esse sistema teve larga difusão no século XVIII e 
princípios do século XIX, na França e outros países. Um desses telégrafos 
óticos de semáforos foi instalado no alto das torres da igreja de Saint-Supilce, 
em Paris, e usado para transmitir notícias das campanhas napoleônicas. 
Dependia das condições naturais de visibilidade. Mesmo porque o telégrafo 
propriamente dito só foi possível graças aos avanços nas áreas da eletricidade 
e do magnetismo.

Em 1747, William Watson demonstrou na Inglaterra que a corrente 
elétrica podia ser transmitida a uma considerável distância, por meio de um 
fio metálico, cujas extremidades, ligadas à terra, formavam um circuito.

Em fins do séc. XVIII, ocorreu outro avanço. Os italianos Luigi Galvani 
e Alessandro Volta fizeram experiências que revolucionaram as concepções 
sobre a eletricidade e seus efeitos. Galvani descobriu que, por um condutor 
elétrico, era possível enviar uma corrente direta ou contínua, gerada pela 
junção de dois metais diferentes. Entre eles, existia certa substância úmida. 
Em seguida, baseado nesses princípios, Volta apresentou uma bateria elétrica, 
que se tornou conhecida como a “pilha voltaica” ou “pilha de Volta”. Em 
resumo, o italiano inventou a pilha elétrica.

Em 1795, o médico espanhol Francisco Salvá y Campillo, de Barcelona, 
provou que as correntes voltaicas poderiam servir para a emissão de sinais e 
se tornou um dos pioneiros na aplicação prática da eletricidade para fins de 
comunicação.Salvá inventou também um tipo de telégrafo elétrico consti-
tuído de fios (cada um correspondendo a uma letra), por vasos de água nas 
extremidades e por uma pilha de Volta. A letra transmitida era detectada 
pela formação de bolhas gasosas produzidas no vaso. As bolhas eram obtidas 
por eletrólise da água. Com este sistema, o médico catalão conseguiu enviar 
mensagens a um quilômetro de distância.

Em 1819, o físico e químico dinamarquês Hans Christian Ørsted des-
cobriu que a agulha magnética poderia ser defletida mediante a passagem 
de uma corrente elétrica por um fio suficientemente próximo. Verificou 
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também que a deflexão variava para a esquerda ou para a direita, conforme 
o sentido da corrente. A ação da corrente elétrica no magneto foi aplicada 
pela primeira vez à telegrafia pelo físico e matemático francês André-Marie 
Ampère, em 1820. Segundo o cientista, pequenos magnetos instalados na 
extremidade de recepção de 26 fios poderiam ser usados para indicar as letras 
do alfabeto. Em sua homenagem, foi dado o nome de ampère (símbolo: A) 
à unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. 

O diplomata e barão russo Pawel Schilling inventou um sistema de 
telégrafo elétrico mais inovador em 1832. Precisava apenas de seis fios, ao 
contrário dos anteriores. As letras transmitidas eram detectadas pelo movi-
mento de agulhas magnéticas colocadas sobre bobinas. Ao serem percorridas 
por corrente, as bobinas produziam campos magnéticos que faziam desviar 
as agulhas (Lei de Ampère).Um ano depois, os físicos alemães Johann Carl 
Friedrich Gauss e Wilhelm Webber também fizeram funcionar um telégrafo, 
baseado nos movimentos da agulha magnética.

O inglês William Cook viu uma demonstração do telégrafo de Schilling 
em Heidelberg, na Alemanha, em 1836, e construiu vários aparelhos seme-
lhantes, em sociedade com Charles Wheatstone, professor do King’s College, 
de Londres. O primeiro telégrafo desenvolvido patenteado por eles tinha seis 
fios e cinco agulhas magnéticas. Daí o nome de telégrafo de cinco agulhas. 
As agulhas eram acionadas por eletroímãs. Duas agulhas de cada vez, pois 
cada letra era definida por uma dupla de agulhas. Esse sistema foi usado 
em 1839 na Inglaterra, entre as localidades de Paddington e West Drayton, 
numa distância de 21 km, servindo para informar as posições de comboios. 
Tornou-se o primeiro serviço telegráfico comercial e entrou para a História 
como pioneiro no uso comercial da eletricidade.

Mais tarde, os ingleses Willian Fothergill Cook e Charles Wheatstone 
criaram um telégrafo mais simples, com duas agulhas. A máquina podia 
transmitir até 22 palavras por minuto. Porém, foi um pintor chamado Sa-
muel Finley Breese Morse, filho de um pastor protestante do estado norte-
americano de Massachusetts, quem inventou um sistema mais prático. Era 
assim: um interruptor, um eletroímã e um fio. E deu-se uma revolução. 

2. CÓDIGO MORSE
A façanha começou em outubro de 1832, quando Samuel Morse pro-

jetou a construção de um aparelho telegráfico e estabeleceu seus princípios: 
código de pontos, traços e intervalos, com base na presença ou ausência de 
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impulsos elétricos. Havia se inspirado nas experiências do inglês Michael 
Faraday sobre eletromagnetismo, depois de voltar de viagem da Europa para 
os Estados Unidos. 

Três anos depois, Morse construiu um modelo experimental de sua 
engenhoca, no qual a ação mecânica de um eletroímã movimentava uma 
alavanca que suportava um lápis. A passagem de impulsos elétricos pelo 
eletroímã fazia com que o lápis se movesse na superfície de uma fita de papel, 
apoiado sobre um cilindro. À medida que a fita avançava sobre o cilindro, 
o lápis ia traçando uma linha ondulada, que incorporava o código ou o 
chamado alfabeto de Morse. Os pontos correspondiam a uma ação breve 
sobre o eletroímã, o traço, a uma ação mais longa e o espaço, a uma pausa.

Na sequência de suas experiências, o inventor viu que a corrente elé-
trica perdia muito de sua intensidade depois de passar por um condutor de 
30 km de comprimento, tornando-se fraca demais para fazer funcionar o 
aparelho receptor. Ajudado por Leonard Gole e Joseph Henry, Morse cons-
truiu um aparelho auxiliar. Instalado num ponto intermediário da linha, a 
máquina repetia os sinais automaticamente, permitindo que eles chegassem 
ao fim com boa intensidade. Com o emprego de vários desses aparelhos, a 
linha condutora podia ser dividida em lances e alcançar a distância desejada.

Em seguida, Morse aperfeiçoou o aparelho. Em 1844, enviou o primeiro 
telegrama entre Washington e Baltimore, numa distância de 64 km, usando 
código recém-criado. O sistema de Morse fez o telégrafo deslanchar de tal 
modo que em 1852 já havia 64 mil km de linhas telegráficas no mundo. Na 
sequência, o inglês Wheatstone construiu o primeiro telégrafo ABC, com 
um fio, um eletroímã e um disco que indicavam as letras recebidas e logo 
depois modificou o modelo para imprimir as letras numa tira de papel.
Em 1855, o professor inglês Davis Hughes inventou o telégrafo impressor, 
formado por um teclado no lado emissor (no qual cada tecla correspondia 
a uma letra) e por uma máquina impressora no lado receptor.

Wheatstone prosseguiu em suas pesquisas. Em 1858, incluiu uma perfu-
radora de fita de papel no aparelho de Morse, alcançando quase 600 palavras 
por minuto, pois as mensagens eram perfuradas na fita antes de serem en-
viadas. O telégrafo duplex – do norte-americano Joseph B. Stearns – chegou 
para permitir a transmissão de duas mensagens simultâneas pela mesma 
linha, uma em cada sentido. E o francês Jean-Maurice-Émile Baudot deu o 
passo seguinte inventando o telégrafo multiplex (transmissão de duas ou mais 
mensagens ao mesmo tempo, por uma mesma linha e no mesmo sentido).
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Surgiu, em 1915, um sistema que dava conta do serviço nas duas 
pontas. Tinha um teclado acoplado na recepção e outro na máquina per-
furadora de fita. Na invenção de dois cientistas (o inglês Frederick George 
Creed e o norte-americano Edward Ernst Kleinschmidt), a fita era lida por 
uma decifradora que imprimia a mensagem em outra fita – gomada de 
papel. Essa fita, em seguida, era colada num papel e entregue ao destina-
tário. Quinze anos depois, a empresa norte-americana AT&T (American 
Telephone and Telegraph) criou um sistema de comunicação utilizando 
uma máquina de escrever telegráfica (TWX) ou tele-impressora, permi-
tindo escrever em folha de papel.

Depois, apareceram em cena dois gênios. O italiano Guilhermo 
Marconi criou a telegrafia sem fio (que trouxe segurança para as viagens 
marítimas, pelo constante contato entre os barcos) e o físico alemão Hein-
rich Rudolf Hertz (descobridor das ondas elétricas, análogas às lumino-
sas, e hoje conhecidas como “ondas hertzianas”). Tomadas como fonte 
de estudo para Marconi, tais descobertas resultaram na radiotelegrafia. 
Fazendo experiências em seu jardim, em pouco tempo o físico italiano 
conseguiu enviar despachos de um extremo a outro. Assim, Marconi 
demonstrou a possibilidade de transmitir sinais telegráficos a grandes 
distâncias, estabelecendo comunicação entre Europa e Estados Unidos, 
via Oceano Atlântico.

Com os aperfeiçoamentos, entre o século XVIII e meados do século 
XIX, o telégrafo se transformou no único meio rápido de comunicação dis-
ponível, até que o advento e a difusão do telefone decretaram seu declínio 
no séc. XX.

Apenas em princípios do séc. XX, os sistemas telegráficos impresso-
res se tornaram recursos de uso geral. Eles podem ser classificados em três 
grandes categorias:

1 - sinais registrados em código a serem decifrados
2 - mensagens saídas do aparelho receptor em forma impressa
3 - reprodução fac-similar do original
Os sistemas telegráficos impressores modernos utilizam uma combina-

ção permutadora de cinco unidades. Nesses sistemas são transmitidos cinco 
impulsos para cada um dos caracteres, que podem ser seletivos ou não. Assim, 
é possível obter 32 combinações diferentes, das quais 26 são correspondentes 
às letras do alfabeto, deixando-se uma para o estado de repouso e cinco para 
funções diversas, tais como espaços, mudança de cifras, de letra etc.
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Há também o sistema de telefoto. Consiste na transmissão de ima-
gens ou fotos à distância, associada à telegrafia. Um pincel luminoso ex-
plora todos os pontos da imagem que uma célula fotoelétrica traduz em 
correntes variáveis. Elas são transmitidas à estação receptora na qual, em 
sincronismo, se reconstitui o original por processo inverso.

A invenção e o aprimoramento técnico do telefone trouxeram um 
lote de novos recursos tecnológicos para a telegrafia, especialmente no 
campo da transmissão de informação em alta velocidade. Outro importan-
te progresso para a telegrafia no séc. XX foi o surgimento da transmissão 
por ondas de rádio. Atualmente, a emissão por satélite é amplamente uti-
lizada na telegrafia internacional, da mesma forma que as faixas de rádio 
de alta frequência. Os computadores digitais também ganharam um papel 
de relevância, não apenas pela rapidez na codificação edecodificação de 
sinais de transmissão, mas também pela capacidade de armazenamento 
de dados.

No serviço telegráfico moderno, os telegramas são escritos à má-
quina no local de origem e transmitidos através das várias estações de 
distribuição, sem necessidade de retransmissão manual. O telegrama 
recebe um código que permite fazê-lo chegar ao seu destino. No momen-
to em que o código de chamada é recebido no centro distribuidor, um 
cérebro eletrônico seleciona automaticamente a linha pela qual seguirá 
a mensagem.

Em alguns países, o telégrafo é mantido pelo Estado, como acontece 
nos serviços postais. Em outros, porém, são sustentados por empresas 
comerciais. Muitas dessas empresas dispõem de vários serviços auxiliares, 
tais como hora certa, cotações da bolsa, preços de mercado dos produtos 
agrícolas e uma série de outras informações úteis.

3. TELEX
O serviço telegráfico desenvolvido por Samuel Morse serviu de base 

para o desenvolvimento de outros sistemas de comunicação. Assim nas-
ceu o telex. Como no telégrafo, as mensagens transmitidas por telex 
eram compostas por sequências de códigos binários. De forma similar ao 
telégrafo, as mensagens escritas em telex são compostas por sequências 
de codificação binária dos caracteres transmitidos, acrescidos por um 
conjunto adicional de caracteres e mensagens de controle, que garantiam 
confiabilidade no endereçamento da correspondência e autenticação da 
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entrega junto aos respectivos destinatários.
O telex usava como meio físico de comunicação as redes de telefonia 

fixas mundiais. Parecia uma máquina de escrever, mas tinha outras funcio-
nalidades que o diferenciavam. Uma delas era um dispositivo que, à medida 
que enviava uma mensagem, efetuava a leitura de uma fita de papel perfu-
rada com o teor do texto. Logo, cada texto possuía uma fita, que continha 
o relato fiel, vírgula por vírgula, do documento. 

Outra funcionalidade do telex era o fato de estar conectado a uma rede 
com milhares de aparelhos idênticos. Assim como um número de telefone 
ou um endereço de rede, cada telex possuía seu número, facilitando sua 
disseminação e o uso mundial massificado.

Havia ainda outro diferencial muito valorizado: a rapidez. Era só discar 
e enviar a mensagem. Assim como hoje, com o uso do correio eletrônico, 
era possível mandar simultaneamente cópias para diversos destinatários, 
tantos quanto necessário fosse. Outra vantagem revolucionária – ainda não 
superada pelos novos meios – era o sistema de autenticação do recebimento 
da mensagem. Muitos podem discordar, mas quem nunca mandou um 
e-mail que jamais chegou ao destinatário? Com o telex, isso não acontecia. 
A certeza de que a mensagem estava do outro lado era absoluta. O terminal 

15
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receptor sempre autenticava a mensagem recebida.
Tais características de confiabilidade e rapidez permitiram sua ampla 

utilização em bancos, indústrias, grandes magazines (para emissão de 
ordens de compra, pagamento, expedientes internos). Havia a certeza de 
que seu teor não seria distorcido. Além disso, tudo estaria documentado, 
para desfazer dúvidas. 

O sistema recorria a uma rede similar à utilizada nas redes públicas 
de comunicações de telefonia fixa e na maioria das vezes era explorado 
pelos mesmos operadores de telecomunicações. Embora partilhassem a 
mesma estrutura física (cabeamento, postes, centrais de comutação), não 
havia cruzamento ou choque entre as operações da rede de telefonia fixa 
e da rede de telex. Muitos operadores de telecomunicações utilizaram 
serviços manuais para envio de mensagens telegráficas através do telefone. 
Este serviço, útil para quem não tinha um terminal de telex, era conhe-
cido pelo serviço de telegramas telefonados (ou fonados), pago na conta 
telefônica do emissor da mensagem.

O serviço tinha pequenas limitações no pacote decaracteres utili-
zados, tais como acentos. As palavras eram obrigatoriamente maiúsculas. 
As primeiras gerações de máquina não possuíam memória RAM e as 
mensagens tinham que ser pré-gravadas em meio mecânico e depois trans-
mitidas para economizar tempo. As mensagens recebidas eram impressas 
em bobinas contínuas de papel.

Uma parte do custo do serviço era fixo, mensal e incluía a disponi-
bilidade da linha, como se fosse uma assinatura. A outra parte era calcu-
lada levando-se em conta o número de palavras/sílabas transmitidas e a 
distância entre os terminais.

Para reduzir o custo das mensagens, os operadores de telex desen-
volveram um padrão de texto enxuto, suprimindo preposições, artigos, 
pronomes e outras categorias gramaticais, transmitindo somente as palavras 
chaves do texto. Daí, o surgimento da expressão “linguagem telegráfica”. 
O lead (a técnica de abertura de uma notícia jornalística) também foi ins-
pirada na linguagem telegráfica, na época da Segunda Guerra Mundial, 
ocasião em que os repórteres envolvidos na cobertura no front precisavam 
de objetividade e tinham pouco tempo para transmitir as notícias via telex 
para o mundo. Surgiu, então, o lead, que era a cabeça do texto, o primeiro 
parágrafo, exigindo resposta para cinco perguntas: quem, quando, como, 
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onde, por quê?

4. CABOS SUBMARINOS
Na era dos satélites, as telecomunicações ainda dependem de um 

sistema de meados do século passado. Trata-se dos cabos submarinos que 
interligam países e continentes e permitem que empresas transmitam da-
dos, pessoas se comuniquem por telefone e internet e assistam à televisão.

Os cabos submarinos carregam 95% das informações de voz e dados 
transmitidos internacionalmente. Hoje, a maior parte desses cabos é dota-
da de fibras ópticas, que recebem proteção reforçada para trabalhar sob as 
águas marinhas.
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1. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
Através da propagação de ondas eletromagnéticas, as estações de um 

sistema de radiocomunicação estabelecem contato umas com as outras. Tais 
ondas se espalham no espectro radioelétrico na velocidade da luz. Para isso, 
dispõe de vários modos de emissão, faixas de frequência, tipos de sistema, 
de conteúdo (dados, voz ou imagem).

Os equipamentos de transmissão ou recepção são cambiáveis (as-
sim como os elementos irradiantes) de acordo com o tipo de comunicação 
pretendida. A radiação eletromagnética, gerada pelos equipamentos de 
radiocomunicação, é definida dentro de um espectro de frequências. Se 
fosse possível enxergar, por certo apresentariam um degradê de infinitas 
cores, brilhos e cintilações, por causa dos vários níveis de potência e tipos 
de modulação.

Basicamente, as ondas de rádio (chamadas eletromagnéticas) são parte 
da luz. Na verdade, o contato entre estações de telecomunicações decorre 
da manipulação consciente destes fenômenos, possível graças à intervenção 
humana pelo uso dos meios físicos necessários. Cada transmissão lança um 
raio ionizado no espectro radioelétrico e ilumina o oceano de luz que jazia 
inerte na imensidão da atmosfera.

Uma onda, viajando a uma velocidade de 300 mil km/s, é capaz de pe-
netrar na terra, na água e no ar (conforme o tipo de modulação, frequência 
e potência), alcançar o espaço sideral e se perder no infinito.

SINERGIA E PRODUTIVIDADE
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2. PORTADORA
Para transmitir a mensagem de forma concisa e íntegra, existe uma 

onda denominada portadora. Como o próprio nome sugere, transporta 
o conteúdo da mensagem, adequando as diversas relações entre os meios 
físicos empregados na transmissão, tais como rádios, antenas, cabos, du-
plexadores, etc. 

A onda portadora é um sinal de radiofrequência constituído por três 
variáveis: amplitude, frequência e fase. Uma das técnicas pioneiras de mo-
dulação, na qual o sinal da portadora detém em si a mensagem a ser trans-
mitida, é o Código Morse. Nele, a portadora é interrompida por sons (ponto 
e traço) que autotraduzem a mensagem, conferindo-lhe ritmo e significado.

3. MODULAÇÃO
A modulação é a modificação de um sinal eletromagnético inicial-

mente gerado antes de ser irradiado por uma onda portadora. A transmissão 
via sistema de modulação é transformada em ondas eletromagnéticas, que 
podem ser recuperadas por um rádio receptor ou transceptor. O nome desse 
processo é demodulação. Em seguida, a informação originada pela modu-
lação da portadora é transmitida pela radiação eletromagnética, podendo 
ser recuperada por um rádio receptor ou transceptor mediante a conversão 
das ondas eletromagnéticas. 

Resulta daí a diferença entre rádios transmissores, receptores e trans-
ceptores. Os rádios transmissores somente transmitem. Os rádios receptores 
apenas recebem, sendo ambos unilaterais. Já os transceptores são capazes 
de receber e transmitir. Por isso são bidirecionais ou two way.

Nota-se que muitas formas de comunicação envolvem modulação. A 
fala, por exemplo. Quando uma pessoa diz alguma coisa, os movimentos 
da boca são realizados a níveis de frequência baixa, na ordem dos 10 hertz, 
incapazes de produzir ondas acústicas propagáveis. A transmissão da voz 
através do ar ocorre pela geração de ondas portadoras de alta frequência 
nas cordas vocais, modulados com as ações musculares da cavidade bucal. 
O que o ouvido interpreta como fala é uma onda acústica modulada, pare-
cida com uma onda eletromagnética modulada. O dispositivo que realiza 
a modulação é chamado modulador.

Em resumo, a modulação consiste no intercâmbio de parâmetros da 
onda portadora compensando valores de forma harmônica e proporcional 
à variação do sinal, que é a informação que se pretende transmitir.



RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

21

SINERGIA E PRODUTIVIDADE

4. TIPOS DE MODULAÇÃO
a - AM

Amplitude de Modulação – ou simplesmente AM – é a técnica mais 
popular desde os primórdios da radiocomunicação. O transmissor de AM 
tem a propriedade de variar o nível de potência da portadora em função 
do sinal modulante. 

A transmissão em AM tem como característica a geração de uma 
portadora na frequência central e duas portadoras laterais. Elas são co-
nhecidas como bandas laterais USB (Upper Side Band) e LSB (Lower Side Band). 
As bandas laterais contém toda a informação útil a ser transmitida. Deste 
modo, a energia gerada é distribuída no espectro de frequências preen-
chido por três portadoras diferentes (central, USB e LSB), todas com igual 
informação. 

A técnica conhecida por SSB (Single Side Band ou Banda Lateral Única) 
é um refinamento da modulação de amplitude capaz de usar de forma mais 
eficiente o binômio energia elétrica e largura de banda. Com o advento 
dos transceptores de SSB, as comunicações internacionais passaram a ser 
feitas em qualquer horário e para qualquer lugar do mundo. Foi muito 
utilizada no Brasil, especialmente para interligar estações em distâncias 
superiores a 500 km. 

Nas transmissões em AM, os problemas entre o sinal recebido pelo 
receptor e o ruído de fundo são claramente audíveis. Na busca pela melhor 
qualidade da informação, os especialistas criaram um sistema baseado na 
relação sinal/ruído.

Quando o receptor de AM não está sintonizado a uma portadora, 
nota-se um chiado constante. Denominado ruído branco. O barulho é uma 
analogia ao Disco de Newton, composto de várias cores, que, misturadas, 
apresentam apenas a tonalidade branca. 

Esse ruído é produzido pela integração de infinitos barulhos naturais 
e artificiais, de diversas frequências, tais como radiação cósmica, descar-
gas atmosféricas, ruídos causados por dispositivos elétricos e eletrônicos, 
inclusive pelo próprio receptor.

Para garantir aos receptores a separação entre informação e ruído 
(relação sinal/ruído), os transmissores passaram a gerar portadoras cada 
vez mais intensas para serem irradiadas por antenas cada vez maiores. 
Surgiram então os transmissores de AM de milhares de watts (kilowatts), 
utilizados até hoje pelas emissoras comerciais ao redor do mundo. 
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b - FM
A batalha pelo fim do ruído não foi vencida pela AM. A modulação 

FM (Frequency Modulation) reduziu o problema ao mínimo e permitiu uma 
qualidade de sinal que se estendeu além dos limites da audição humana. O 
receptor com uma banda de recepção menor também recebe muito menos 
ruído. Portanto, o ganho do sistema é muito melhor. 

A revolução começou na década de 1920. A intenção era eliminar os 
ruídos indesejáveis nas transmissões de rádio em AM. Resolveu-se estudar 
a Modulação da Frequência (FM – Frequency Modulation). O estudo teve como 
base uma onda chamada cossenoidal. Sua principal característica era pos-
suir uma variação proporcional ao sinal modulador, capaz de manter um 
equilíbrio constante na amplitude da onda.

Nas experiências, os cientistas enfrentaram os dois principais fatores 
de degradação da AM: o ruído térmico e a distorção não linear. O que fi-
zeram? Aumentaram largura do canal. Ou seja, houve ampliação da faixa 
de frequência, caminho pelo qual trafega o conteúdo da comunicação, 
permitindo a eliminação dos ruídos. Em seguida, resolveram o problema 
da distorção não linear.

Tais estudos foram úteis não somente para a radiodifusão, mas de-
terminaram também o tipo de emissão em FM como o principal em 
várias modalidades de comunicação, especialmente a radiocomunicação 
comercial.

É importante notar que a propagação de sinais em FM é limitada e res-
trita a raios de alcance local. Dificilmente excede mais de 60 km, em média, 
salvo em condições de propagação excepcional ou em enlace de outros tipos 
de sistema – satélite, por exemplo. Já os sinais em AM alcançam distâncias 
maiores, mas estão sujeitos a variações conforme os obstáculos (como, por 
exemplo, concentração de edifícios, montanhas e morros) em seu caminho. 

5. FAIXAS DE FREQUÊNCIA
Frequência é uma grandeza física ondulatória que indica o número 

de ocorrências de um evento (ciclos, voltas, oscilações etc.) em determinado 
intervalo de tempo. 

Por ser uma grandeza de ordem infinita, a indústria de telecomuni-
cações, as universidades de pesquisas tecnológicas e os governos dividem o 
espectro radioelétrico em faixas de frequência que sucessivamente são divi-
didas em canais e consignadas às diversas atividades das telecomunicações. 
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RADIOCOMUNICAÇÃO 
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Os sistemas de radiocomunicação convencional possuem estações 
equipadas com transceptores comuns. São utilizados para co-
municação de voz, mas podem servir para dados em pequenos 

volumes e baixa velocidade. É o tipo de radiocomunicação mais requisitado 
comercialmente nos setores primário, secundário e terciário da economia.

Eis as vantagens do sistema de radiocomunicação convencional: 
a - a inexistência de tarifação. Paga-se apenas uma taxa anual à Anatel
b - a disponibilidade. O sistema fica acessível por 24 horas a todos os 

usuários da rede
c - a comunicação em grupo instantânea, fundamental às redes dedica-

das a missões delicadas e essenciais, como segurança, saúde, meio ambiente, 
bombeiros e outros serviços nos quais cada segundo pode ser decisivo

d - ferramenta de liderança, indispensável aos comandantes com-
prometidos com suas equipes. Um meio pelo qual é possível acompa-
nhar diversas rotinas. E ainda facilita a intervenção rápida em situações 
imprevistas e necessárias para atenuar contratempos, perdas materiais 
e humanas

e - possibilita atendimento em qualquer área de cobertura, oferecendo 
comunicação de dados e de voz

1. REDES PRIVADAS
Outros sistemas disponíveis no mercado, provedores de comunicação 

móvel, hoje não podem atender demandas com a mesma riqueza de detalhes 
e customização. Especialmente clientes distantes dos grandes centros, que 
atuam em segmentos como o agronegócio.

Para tais casos, a solução é o projeto de rede privada de comunicação 
capaz de oferecer cobertura de sinal a grandes extensões territoriais, reduzir 
custos com telefonia móvel, aprimorar e otimizar o processo produtivo.

2. TIPOS DE REDE 
As redes de telecomunicações podem ser:
a - ponto a ponto
b - ponto a multiponto
c - multiponto a multiponto 
A rede ponto a ponto possui comunicação direta, chamada também 

desimplex, na qual todos os equipamentos recebem e transmitem na mesma 
frequência.



RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

27

SINERGIA E PRODUTIVIDADE

Na rede ponto a multiponto, os equipamentos recebem em uma fre-
quência e transmitem em outra diferente.

Já no caso da multiponto a multiponto, duas redes se conectam por 
meio de um link, de rádio ou de internet. Esse tipo de interligação deve 
ser bem discutido com o cliente. Funciona conectado e aumenta a área de 
cobertura, ampliando também o número de usuários.

3. TIPOS DE ESTAÇÃO 
a - Estação portátil

A estação portátil permite ampla mobilidade ao usuário de rádio. O 
aparelho manual pode ser utilizado livremente em toda a área de cobertura 
do sistema de radiocomunicação. É também chamado de HT (do inglês Hand 
Talk, que significa rádio de mão).

Atualmente, existem muitos sistemas projetados para garantir mo-
bilidade a seus usuários. Há uma relação diretamente proporcional entre 
área de cobertura e quantidade de estações retransmissoras, equilíbrio que 
produz cobertura de qualidade às estações portáteis com potência máxima 
de cinco watts.

Muitos rádios portáteis circulam no campo, longe dos escritórios. 
Assim, repetidas vezes, a troca de bateria fica prejudicada. Nesses casos, 
recomenda-se a aquisição de uma segunda ou terceira bateria para substi-
tuição imediata. 

SINERGIA E PRODUTIVIDADE



28

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

b- Estação móvel
Geralmente instaladas em viaturas, caminhões e veículos de serviço, 

as estações móveis asseguram mobilidade e comunicação de qualidade 
em toda a área de cobertura do sistema de radiocomunicação.

Quanto à potência, trabalham com 25 a 45 watts, de acordo com 
fatores como faixa de frequência (VHF ou UHF) e posição da antena em 
relação ao condutor do veículo. Deve-se observar as normas de saúde 
ocupacional dos usuários.

c- Estação fixa
Trata-se de estação instalada em edifícios. Assume papel estratégico 

em locais de comando com a função de coordenar as estações móveis e 
portáteis, seja no follow-up de tarefas, seja na coordenação de ações emer-
genciais da atividade da empresa, negócio ou departamento.

Em alguns casos, tais estações funcionam como centro nervoso de 
toda a operação. São exemplo algumas redes públicas que executam serviços 
essenciais, como o COPOM (da Polícia Militar) e o COBOM (do Corpo de 
Bombeiros do estado de São Paulo). O mesmo sistema é adotado por inú-
meras redes de concessionárias de serviços de água e esgoto, energia elétrica, 
transportes, rodovias etc. A potência varia de 1 a 45 watts, dependendo de 
diversos fatores, tais como área de cobertura, tipo de antena, modo simplex 
ou duplex, altura da antena e limite de segurança exigido pela Anatel.

d- Estação repetidora
O papel da estação repetidora é ampliar a área de cobertura do sinal 

radioelétrico, permitindo a comunicação de estações móveis, portáteis e 
bases situadas a uma distância maior.

Interliga as estações da rede e funciona como o coração do sistema. 
Por isso, exige cuidados especiais em todas as fases do trabalho, a partir 
do Site Survey da área de cobertura pretendida, infraestrutura necessária à 
sua implantação e demanda do sistema que deverá suportar. Eis uma lista 
prioritária:

1. quantidade de estações
2. interoperabilidade com outras redes
3. tráfego de chamadas
4. duração média de cada chamada
5. projeção de air time (diário, mensal e anual)
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Enfim, uma série de informações imprescindíveis para se determinar o 
modelo de equipamento mais eficiente para o serviço.

A maioria das estações repetidoras instaladas no Brasil não é homologa-
da para essa categoria. Na verdade, são equipamentos móveis adaptados para 
utilização como repetidores, em desacordo com a Anatel (Resolução 242), que 
homologa e certifica produtos de telecomunicação. 

O improviso causa problema à estação repetidora pela inexistência de 
um projeto que harmonize a universalidade de seus componentes, tais como 
fonte de alimentação conversora ( 110/220 para 12 volts), interface controladora, 
gabinete para acondicionamento dos dispositivos etc.



30

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1
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Cintilam algumas estrelas ocultas no espetáculo da radiocomu-
nicação. Atuam silenciosamente e a maioria dos usuários sequer 
suspeita de sua existência. São, a rigor, alguns instrumentos pe-

riféricos indispensáveis para o sucesso da transmissão via rádio. Eis alguns 
nomes: duplexadores, interfaces, cabos conectores e antenas. Poucos sabem, 
mas inúmeros problemas são causados pela má utilização e instalação de 
tais componentes.

Existem várias categorias de antenas, cabos, conectores, duplexadores 
e interfaces, com significativas diferenças de preços. Ocorre que, dependendo 
do resultado pretendido, vale a pena investir um pouco mais em deter-
minado insumo pois é certo que a compensação virá na forma de maior 
produtividade. Convém ao cliente contratar um consultor experiente, sem 
interesses comerciais, preparado para oferecer orientação correta e evitar 
desperdícios.

1. TORRES
A torre é outro equipamento muitas vezes ignorado pelo usuário, 

apesar de seu tamanho. Está aí, no entanto, para garantir que a área de 
cobertura do sinal de rádio seja suficiente e proporcional à necessidade de 
comunicação do cliente. Quanto maior a área a ser coberta, maior o tama-
nho ou a quantidade de torres.

Dessa forma, os sistemas podem ser expandidos sem limites, desde 
que existam redes de VHF, cujo sinal atravesse centenas de quilômetros, 
por meio de links posicionados de modo estratégico em pontos escolhidos 
em levantamentos altimétricos e cartas geográficas do IBGE.

Há dois tipos de torre. As estaiadas e as autoportantes. As estaiadas 
têm sido a opção mais viável economicamente. Sua única desvantagem é o 
espaço que necessita para ser instalada – a chamada área de tombamento 
ao seu redor. Já a antena autoportante pode ser levantada num espaço bem 
menor, dispensando estirantes. Seu custo, porém, é bem mais elevado, devido 
aos custos com a base de concreto para sua correta instalação. 

Em geral, os bons especialistas e consultores recomendam a econômica 
torre estaiada, sem prejuízo do resultado final.
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 2. ANTENAS
Existem vários tipos de antenas, classificadas de diversas maneiras, 

conforme o tipo de estação: portátil, móvel, fixa e repetidora. 
Quanto ao tipo de lóbulo de irradiação, pode ser omnidirecional, no 

estilo plano terra e colinear, diretiva do padrão yagi ou refletora de canto. 
Todas úteis para aplicação e configuração do sistema que se pretende instalar.

As antenas podem ter maior ou menor ganho. Ganho em radio-
comunicação é sinônimo de sensibilidade e desempenho. Quanto mais 
sensibilidade, maior será a capacidade de recepção e transmissão da antena. 
O ganho também está ligado à potência que o rádio manda para a antena 
irradiar, através do cabo.

O tipo de antena mais requisitado é a plano terra. É a mais econômica, 
fácil de instalar e transportar. 

A potência irradiada pela antena é chamada de estacionária. Quando a 
estacionária está zerada, 100% da potência estão sendo irradiados. Em rádios 
instalados em carros, dificilmente se consegue um aterramento perfeito, 
que permita zerar a estacionária. Exceto no caso de antena fixada no centro 
da capota, furada. 

Como o número de clientes com frotas alugadas atualmente é ex-
pressivo, tem-se usado suportes em calhas e porta-malas. O máximo que 
se consegue nesses casos é 1 ou 2 dB’s de refletida. A harmonia entre rádio, 
cabo e antena garante o bom desempenho de cada uma das estações.

O serviço técnico deve dedicar especial atenção ao rendimento do 
equipamento, que cai muito se a estacionária for alta, podendo danificar o 
módulo de potência do equipamento em casos extremos em razão de toda 
a potência que deixou de ser irradiada pela antena.

No que se refere a antenas em rádios móveis, o tipo Whip é consa-
grado do mercado, graças à boa relação custo/benefício. Existem também 
antenas dual-band, para serem usadas em rádios do mesmo tipo. Transmi-
tem e recebem em VHF e UHF. Realizam operações Crossband, comuns em 
radioamadorismo.

Convém usar antenas originais ou similares de qualidade nos rádios 
portáteis. Em primeiro lugar, aconselha-se descartar a antena do tipo stuby, 
pequena, que diminui muito a capacidade de transmissão e de recepção do 
rádio portátil. Com rádios de 5 watts, operando ponto a ponto em curtas 
distâncias, a diferença não é percebida. Mas em situações que exigem o 
máximo do rádio, o rendimento fica seriamente comprometido.
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3. DIRETIVIDADE
Em telecomunicações, o termo diretividade refere-se ao ângulo de aber-

tura no plano horizontal de irradiação. Antenas onidirecionais são projetadas 
para irradiar e receber igualmente em todas as direções, enquanto antenas 
direcionais canalizam toda a sua energia para uma área menor que 360 graus. 

A escolha correta e a definição de uma antena depende de um estudo 
detalhado do relevo da área de cobertura. É aconselhável fazer várias proje-
ções teóricas e práticas até obter um laudo conclusivo sobre a melhor antena.

4. ANTENA WHIP
O nome Antena Whip quer dizer chicote em inglês, numa alusão ao 

movimento de balanço feito na estação móvel. É um modelo usado em 
viaturas e pode ter vários tipos de suportes adaptáveis conforme as carac-
terísticas do veículo.

Possui dois modelos. Pode ser de 0 dB de ganho ou de 3 dB de ganho. 
Lembre-se que quanto maior o ganho, melhor o desempenho, sobretudo 
na recepção. Seu comprimento varia conforme a faixa de frequência.

5. ANTENA PLANO TERRA 
A antena plano terra é a mais comum nas bases e repetidoras. Sua 

vantagem é o pequeno tamanho, o preço razoável e a facilidade de instalação 
em qualquer frequência da faixa. É diferente das colineares, com dipólos 
fixos e divididas em diferentes tipos por subfaixa.

6. ANTENA COLINEAR COM BOBINAS
São utilizadas em rádios base e, erroneamente, em repetidoras. Afi-

nal, suas características mecânicas são frágeis, projetadas para estações 
base e operação rente ao solo, onde os ventos não são tão fortes. Por causa 
de seu baixo custo, acabam sendo utilizadas indiscriminadamente em 
repetidoras. Em consequência, exigem frequentes reparos e constantes 
substituições. Pesa ainda em seu currículo, de modo negativo, a frágil 
resistência mecânica. Não raro surgem casos de infiltração de líquidos 
em antenas ainda novas.

7. ANTENA COLINEAR COM DIPÓLOS
Oferece tudo que se espera de uma boa antena: sensibilidade, robustez 

e qualidade. Dependendo do tipo, é muito mais cara que o modelo plano 
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terra, mas vale a pena. Dura muito mais e evita a repetição de trabalho. É 
superior em sensibilidade. 

Seus dipólos podem ser instalados de duas maneiras: totalmente 
alinhados (de empilhada), um para cada ponto cardeal; direcionados para 
as regiões nas quais se pretende dar maior cobertura conforme adequação 
ao relevo.

8. ANTENA DIRETIVA (YAGI)
Trata-se de uma antena desenvolvida por dois professores da univer-

sidade japonesa de Vohoku, Hidetsugo Yagi e Shintaru Uda. Daí, o nome do 
primeiro fixado na peça – Yagi. 

São antenas extremamente úteis para otimizar o espectro radioelétrico. 
Em vez de irradiarem em todas as direções, como as antenas omnidirecio-
nais, transmitem apenas numa direção, variando o lóbulo de irradiação em 
poucos graus. Desse modo, evitam a ocupação inútil de grande espaço do 
espectro radioelétrico. 

9. DUPLEXADORES 
Os duplexadores unem a impedância existente entre as frequências de 

recepção e de transmissão num sistema operado no modo duplex (quando 
toda a rede recebe em um canal e transmite em outro). 

Na faixa de VHF, o espaçamento entre os canais é de 4,6MHz. Na faixa 
de UHF, o espaçamento é de 5MHz. É comum esta diferença ser chamada 
de offset – termo inglês que designa o referido espaçamento.



36

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

36



RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

37

SINERGIA E PRODUTIVIDADE

CONCEITOS
IMPORTANTES5

37



38

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

38

1. IMPEDÂNCIA
A impedância é uma das mais importantes características em sistemas 

de transmissão, especialmente em cabos e conectores. Em termos elétricos, 
ela é a relação da tensão entre os condutores e a corrente que passa no 
mesmo condutor.

Em cabos coaxiais homogêneos, a impedância é característica constante 
para o comprimento total do cabo.

Em comunicação via rádio, a impedância mais comum é de 50 Ohms. 
Os equipamentos ou componentes passivos de serem usados devem 

ter a mesma impedância característica. Qualquer variação pode causar in-
compatibilidade elétrica e distorções na transmissão.

2. POLARIZAÇÃO
A polarização é o rumo da oscilação do vetor do campo elétrico. Ge-

ralmente, nas comunicações móveis, a polarização é vertical. Em sistemas de 
radiodifusão, a polarização é horizontal ou circular.

3. DIAGRAMAS VERTICAL E HORIZONTAL
Na maioria dos casos, a característica de propagação de uma antena pode 

ser descrita pela elevação por meio dos diagramas de irradiação horizontal 
e vertical. Em comunicações móveis, a definição é feita pelos componentes 
do campo magnético plano horizontal (plano H) e componentes do campo 
elétrico plano vertical (plano E).
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4. GANHO
Na realidade, uma antena não possui a propriedade de melhorar a 

qualidade de energia irradiante por meio de seu ganho. 
Uma antena sem ganho irradia energia em muitas direções. Uma antena 

com elevado ganho concentra a energia num ângulo segmentado no espaço 
tridimensional. 

Em frequências altas, o ganho em geral é definido com referência ao irra-
diador isotrópico. Ou seja: a relação entre a potência irradiada por uma antena 
em seu lóbulo principal e a potência elétrica nela injetada, expressa em dB.

5. ABERTURA DA ANTENA 
A abertura da antena é chamada tecnicamente de ângulo de meia 

potência irradiada e alcança a metade de sua amplitude em relação à direção 
de radiação. Os pontos de meia potência são simétricos em torno do raio, 
contendo o pico do lóbulo principal. Esses pontos também são conhecidos 
como pontos de 3dB.

6. REFERÊNCIA DE GANHO
Há dois tipos de referência de ganho. A dBi, que funciona contra um 

irradiador isotrópico (a antena isotrópica é uma abstração, não existe). É mais 
utilizada nas especificações de fabricantes europeus.

A outra referência de ganho é a dBd, que atua contra um dipólo de meia 
onda. É a mais usada nas especificações de fabricantes americanos.

O ganho de uma antena está ligado à característica de sua irradiação. 
Pode ser calculado através dos ângulos de meia potência nos planos vertical e 
horizontal. O ângulo de meia potência é inversamente proporcional ao ganho 
(para converter dBd em dBi usa-se a fórmula ‘dBi = dBd+ 2,15’).

O ganho em antenas é obtido com o acréscimo de mais elementos irra-
diantes ou parasitas ao equipamento, forçando a estreiteza e o alongamento 
do seu lóbulo principal e diminuindo seu ângulo de meia potência.

Em outras palavras: cada vez que se acrescenta um segmento (bobina), 
aumentando em 3dB o ganho de uma antena, duplica-se a ERP (potência 
efetivamente irradiada).

Dessa forma, selecionar o ganho correto da antena exige muita análise 
e investigação. Uma das principais tarefas dos engenheiros projetistas é con-
ciliar a necessidade do cliente e as normas da Anatel, utilizando o espectro 
radioelétrico de forma racional.
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7. RELAÇÃO FRENTE/COSTA 
A relação frente/costa é definida como o ganho do lóbulo principal 

comparado ao ganho do posterior. Quanto maior o valor (medido em dB) 
da relação frente/costa, melhor será a isolação atrás da antena, garantindo 
maior proteção das interferências de sinal entre antenas de uma mesma ERB 
(estação rádio base) ou entre ERBs distintas.

8. MINIDUPLEXADOR
O comprimento da antena conectada ao rádio transmissor é diferente 

do comprimento da antena do rádio conectado ao transmissor da repetidora. 
Essa diferença tem que ser harmonizada para que a estacionária da repe-

tidora seja zerada. Caso isso não ocorra, toda a rede ficará com o desempenho 
comprometido, uma vez que ela é o coração do sistema que irradia o sinal sobre 
toda a área de cobertura. Como funciona? Seu papel é permitir a passagem da 
banda corretamente ajustada ao rádio e à antena, além de rejeitar qualquer 
outra frequência diferente da programada. Assim é quando transmite e recebe 
alternadamente, conferindo grande estabilidade ao sistema.

Seu uso não é obrigatório. Nada impede que a estação repetidora trabalhe 
com duas antenas, desde que haja espaçamento entre a antena da recepção e a 
da transmissão. Como dificilmente os sites de repetição, assim como as torres, 
são construídos para abrigar um único equipamento, faz-se necessário otimizar 
o espaço, seja o interno (que acomoda os racks que servem como abrigo dos 
equipamentos), seja o externo da própria torre.

Ao recorrer a duas antenas, também será necessário o dobro em cabos 
para a transmissão. Existem três tipos de míni-duplexadores: duplexador 
de 4 cavidades e de 6 cavidades, duplexador 4 cavidades ARS e duplexador 6 
cavidades ARS.

9. FILTROS
O que foi esclarecido sobre duplexadores, se aplica também aos filtros, 

sobretudo quanto à pureza dos sinais e à rejeição de harmônicos e espúrios. 
Eles são instalados em uma frequência simplexs, geralmente um link respon-
sável por um enlace entre duas estações (base ou repetidora).

10. CABOS COAXIAIS
Os cabos coaxiais costumam ser motivo de erro em muitas compras 

para instalação de bases e repetidoras. Existem cabos coaxiais de várias bitolas. 
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Portanto, com numerosas capacidades de atenuação de perdas.A razão de 
ser de um cabo na radiocomunicação é, além de conectar o rádio à antena, 
diminuir a perda de potência.

Torna-se fundamental trabalhar com torres de altura inferior a 50 
ou 60 metros em projetos de médio e grande porte. Afinal, é preciso ga-
rantir que a capacidade de transmissão e recepção da repetidora não fique 
comprometida. Como assegurar o sucesso? Basta usar cabos coaxiais de alta 
qualidade, debruçando-se sobre a prancheta e calculando o que é mais viável 
com melhor custo-benefício. 

11. CABOS FENDIDOS
Este é um modelo de cabo cuja confecção dispensa o uso de antena. 

O próprio cabo é a antena. Por isso é fabricado para certa frequência e mui-
to utilizado em túneis de metrô e de mineração. São também chamados 
de cabos irradiantes e possuem aplicação em diversas faixas do espectro, 
inclusive celulares.

12. CONECTOR
O conector liga as pontas do cabo ao rádio e à antena. O mau isolamen-

to dos pólos ativos e negativos pode provocar sérios danos ao equipamento, 
reduzir o desempenho, causar chiados e ruídos indesejáveis.

Todas as estações – com exceção dos portáteis – possuem conectores 
móveis, bases e repetidoras. No caso dos móveis, é comum, com a trepida-
ção do veículo, o conector se desprender do rádio, tirando-o do ar. Por isso, 
convém ao usuário a rotina de checar se estão rosqueados. 

13. INTERFACES
Assim como existem computadores prontos, que saem montados 

das fábricas (IBM, HP), há também repetidoras prontas (Motorola, Vertex, 
Icom), que deixam a linha de montagem do mesmo modo que os PCs. No 
entanto, por serem equipamentos importados, o custo elevado não seduz 
o consumidor. Além disso, a falta de um bom suporte técnico em terri-
tório nacional induz o interessado a facilidades oferecidas para se montar 
repetidoras locais.

Assim, a maioria dos consumidores tem optado pela repetidora defi-
nida como standard, composta por dois rádios móveis comutados por uma 
interface. 
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As interfaces são necessárias apenas em repetidoras montadas, desde 
que não haja link no sistema. Têm por objetivo comutar o rádio transmis-
sor ao rádio receptor, possuindo outras funcionalidades, de acordo com o 
modelo e fabricante.

14. INSTRUMENTAÇÃO
Muitas empresas e entidades tentam resolver o problema do sistema de 

radiocomunicação comprando mais rádios. Assim como não se resolve um 
problema financeiro com mais dinheiro, não se resolve uma falha do sistema 
de radiocomunicação aumentando o parque ou substituindo equipamentos.

Para solucionar este impasse, em redes de radiocomunicação, é ne-
cessário mergulhar fundo na questão, identificar problemas de natureza 
estrutural e cultural. Deste modo, será possível saber quantas frentes há no 
horizonte e com quais armas lutar. 

Enfim, não se produz um trabalho de qualidade – em matéria de 
implantação de sistema e manutenção – apenas com boa vontade e um 
punhado de chaves de fenda. 

Nota-se que obter a instrumentação necessária não é tudo. Há em-
presas que têm os equipamentos, mas não possuem profissionais técnicos 
capacitados para utilizá-los. 

Para leigos, tais medidas podem parecer onerosas quando na verdade 
são a melhor relação custo-benefício para o cliente. Mesmo porque não 
será preciso refazer tudo e nem haverá prejuízos por causa da paralisação 
do sistema, que em muitas operações param a unidade industrial.

Desta forma, são necessárias duas coisas para a produção de um traba-
lho honesto no setor: conhecimento técnico especializado e instrumentação 
técnica de qualidade.

Cabe ao consumidor de produtos e serviços de telecomunicação uma 
advertência: escolher cuidadosamente empresas idôneas e com boas refe-
rências na área em que atuam, não se deixando influenciar por títulos (que 
nem sempre condizem com a realidade) e baixos preços.
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1. TRONCALIZADOS ANALÓGICOS
Os sistemas de radiocomunicação troncalizados têm como princípio 

básico um canal controlador que seleciona uma frequência livre num pacote 
dentro do espectro radioelétrico. A escolha permite que diferentes grupos 
se comuniquem ao mesmo tempo, conforme a disponibilidade de canais e 
quantidade de grupos.

Os troncos analógicos são largamente utilizados em empresas deten-
toras de muitos terminais e diversos grupos específicos. Quanto aos sistemas 
troncalizados disponíveis, existem diversos protocolos (tais como o LTR, 
MPT 1327, entre outros).

2. TRONCALIZADOS DIGITAIS
Igualmente utilizados por grandes redes, os sistemas troncalizados di-

gitais possuem recursos que possibilitam a integração de redes via chamada 
geral, de grupo e seletiva, assim como recurso para desabilitar à distância rádios 
extraviados ou roubados. Facilitam os serviços de roaming automático de site, 
criptografia, sigilo das comunicações e discagem rápida por memorização. 
Quanto aos protocolos que utilizam a técnica de modulação TDMA (Time 
Division Multiple Access), o digital é o mais comum aplicado na radiocomunicação 
troncalizada. Alguns sistemas são híbridos quanto à plataforma tecnológica.

3. TETRA STANDARD ETSI
Terrestrial Trunked Radio é o nome completo de um protocolo. Para fa-

cilitar, é comumente denominado TETRA. Muito utilizado na Europa, o 
sistema tem como principal vantagem a operação com redes de telefonia 
móvel, que utilizam a plataforma GSM. Possibilita o acesso a serviços 3G, 
além de uma variada gama de funcionalidades.

4. PROTOCOLO DIGITAL P25
No início da década de 1970, o espectro radioelétrico de algumas gran-

des cidades americanas se encontrava congestionado por estações de radio-
comunicação de segurança pública.

Para solucionar o problema, a FCC (Federal Communications Comission, órgão 
governamental equivalente à Anatel brasileira), propôs a implantação de 
soluções troncalizadas. Os fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço 
dos Estados Unidos iniciaram diferentes estudos técnicos para a definição 
do padrão de rádio troncalizado a ser destinado aos órgãos de segurança.
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Entre o final da década de 1970 e meados dos anos 1980 foi concluído 
o Projeto 16. Esse protótipo de sistema era composto por cinco estações 
repetidoras, operando em 10 canais de radiofrequências em modo duplex, 
na faixa compreendida entre 806 e 866MHz. Foi definida a largura de canal 
em 12,5 kHz e espaçamento entre canais de 5MHz (offset). A modulação dos 
canais de voz era analógica, porém os testes com canais digitais também 
começaram na mesma época.

Na rede de Chicago foram instaladas 150 estações para o tráfego de 
dados prioritários em ocorrências policiais. Elas obedeciam três linhas básicas 
de informação: endereço, telefone e o nome da pessoa-contato, para que as 
viaturas pudessem se deslocar até o ponto de chamada com maior agilidade.

Os primeiros equipamentos foram comercializados pela Motorola 
e por um longo período pontificaram como padrão “fechado” de rádio 
troncalizado.

Poucos anos depois, as demandas por tráfego de dados obrigaram a 
tecnologia digital a substituir as redes analógicas do Projeto 16. Muitos es-
tudos foram feitos e o novo sistema recebeu a denominação de Projeto 25. 
A comercialização desse padrão se expandiu além das fronteiras dos Estados 
Unidos e atualmente é adotado em inúmeros países. 
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Há muitos sistemas de radiocomunicação disponíveis atualmente no 
mercado corporativo de telecomunicação no país. Eis os principais:
a - sistema analógico convencional
b - analógico troncalizado
c - digital troncalizado (com protocolo aberto e protocolo fechado) 
Qualquer um dos sistemas possui diferencial de qualidade na trans-

missão de voz e de dados, entre outros recursos. A oferta se deve a inúmeros 
fatores, tais como aumento da concorrência entre fabricantes, evolução tec-
nológica e segmentação de produtos específicos para determinados nichos 
da indústria. Esse cenário favorece muito o consumidor final. 

Considerando os altos investimentos, tanto na aquisição como na 
manutenção de qualquer tipo de sistema, os gestores de TI devem atender 
às expectativas de seus clientes e minimizar o impacto financeiro sem pre-
juízo da qualidade.

No caso de sistemas troncalizados, os investimentos podem atingir 
cifras milionárias. É indispensável analisar a perspectiva de vida útil do par-
que de equipamentos, a estimativa de custos de manutenção e de reposição 
de terminais, a atualização dos sites de repetição, sem perder de vista que 
na área tecnológica tudo fica obsoleto em períodos cada vez mais curtos.

Na hora da operacionalização do sistema, muitas vezes o cliente acaba 
frustrado e o responsável técnico da empresa fica insatisfeito com a operação. 
Por isso, recomenda-se separar o real do ilusório, o que não é tarefa fácil.

Para evitar dissabores e maximizar ganhos, existem no mercado con-
sultores independentes, engenheiros e advogados especializados na área, 
capazes de orientar com segurança empresas e órgãos governamentais. 
Tais profissionais gerenciam e analisam o funcionamento dos sistemas e se 
preocupam com a adoção de normas técnicas exigidas pela legislação.

Seja na aquisição de um novo sistema, seja no upgrade do sistema ins-
talado, o primeiro passo para um investimento seguro é saber exatamente 
o que a empresa precisa. Em seguida, adquirir um sistema adequado para 
atender suas necessidades. E ainda mais: cuidar para que o sistema escolhido 
esteja dentro da visão estratégica do gestor de TI.

É recomendável testar tudo antes da compra. É imprescindível nesta 
avaliação o engajamento do usuário final em cenários que envolvam o co-
tidiano da empresa/entidade. Nessas situações, existem contratos específicos 
que conferem estabilidade na relação comercial e oferecem segurança a 
ambas as partes.
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A humanidade ingressou no século XXI com inúmeras divergências 
políticas, étnicas, religiosas e culturais. Algumas delas são frutos 
da sinergia de povos causada pela globalização. Outras existem 

desde eras remotas. Entretanto, no território da tecnologia, árabes e judeus, 
brancos e negros, tucanos e petistas, punks e hippies, todos se curvam à nova 
ordem global do mundo digital.

1. O PROTOCOLO DA INTERNET 
O TCP/IP é o protocolo oficial da internet. Entre inúmeros benefícios 

operacionais, o TCP/IP foi o responsável pela padronização, ampliação e me-
lhoria dos diversos serviços disponíveis, hoje acessíveis em escala mundial. 
Tais serviços suportam aplicativos e ferramentas como e-mail, navegadores 
de internet, serviços de telefonia móvel e fixa, sites de internet e mais uma 
infinidade de soluções.

A Motorola projetou uma linha completa de soluções com base na 
plataforma digital. Diz respeito à família de produtos de banda larga (PTP e 
PMP Motorola), linhas Astro (do protocolo P25) e Dimetra IP (do protocolo 
TETRA) e Mototrbo, que operam no modo integrado, garantindo seguran-
ça, estabilidade e confiabilidade aos usuários. O grande diferencial da linha 
de produtos Mototrbo é que permite a migração gradual, aproveitando os 
parques de rádios analógicos existentes.

A transição (em andamento desde 15 de dezembro de 2008, por meio 
da Resolução 523) faz-se necessária em razão do grande congestionamento 
do espectro radioelétrico. Desta forma, o primeiro benefício do sistema 
de radiocomunicação digital é a otimização de canais e, por via oblíqua, a 
preservação do meio ambiente de diversas formas.

2. DO ANALÓGICO PARA O DIGITAL
Os tipos de modulações foram modernizados e diferenciados ao longo 

do tempo. Desde os primórdios, tais diferenciações tiveram o objetivo de 
transmitir mais informações com maior qualidade. A migração dos sistemas 
analógicos para digitais não é diferente. Os sistemas digitais são necessários 
para melhorar a qualidade do serviço de acordo com o interesse do consu-
midor. Para o governo brasileiro, o papel dos sistemas digitais é racionalizar 
o espectro com otimização da atual quantidade de canais.

O processo de migração desses sistemas, ora em curso, é irreversível, 
principalmente para o cliente corporativo com grande quantidade de frequ-
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ência em amplas áreas. A Anatel chegou a criar uma espécie de premiação 
para quem se antecipar à mudança. Assim, em caso de litígio pela disputa 
de certo canal, terá prioridade o usuário que houver migrado primeiro para 
o modo digital, reforçando o princípio da anterioridade, consagrado em 
vários ramos do Direito.

3. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
Muitas vezes, a ansiedade do cliente, o cronograma exíguo, a pressão 

dos usuários e a falta de visão estratégica sobre o bem adquirido inviabi-
lizam a execução de um trabalho de qualidade. Daí, o resultado pode ser 
um sistema aquém das necessidades do cliente.

Em primeiro lugar, o interessado precisa dar ao consultor de enge-
nharia liberdade para planejar o processo passo a passo, mapeando as ne-
cessidades com precisão e planejando a arquitetura de rede mais adequada.

4. TOPOLOGIA DE REDE
É fundamental para o projeto identificar as necessidades de cada 

setor da empresa. Este processo exige grande articulação e interesse das 
áreas gerenciais. Não é por acaso que essa fase determina a quantidade de 
estações base, móveis, portáteis e repetidoras, número de canais necessá-
rios, redes interligadas ou não e o grau de mobilidade exigido pelo usuário.
 
5. ARQUITETURA E PREDIÇÃO

Definida a topologia da rede, o passo seguinte é estabelecer como 
será a arquitetura, determinando o tipo de tecnologia capaz de atender à 
demanda. Nesse sentido, é indispensável fazer uma predição de cobertura. 
Cabe ao gestor do contrato fixar as premissas mínimas que o prestador 
de serviço e fornecedor dos equipamentos deverá garantir em contrato.

Em seguida, surge o instante de definição das premissas mínimas 
em relação a quem irá executá-lo. Ou seja, a instrumentação mínima 
para a execução da tarefa, a qualificação dos profissionais envolvidos e 
os procedimentos que deverão ser observados, assegurando também o 
cumprimento das normas trabalhistas.

Por fim, uma lição extraída da experiência. A precipitação é motivo 
de falha comum na maioria dos processos. É o fazer sem pensar muito. 
O cliente, embalado pelo ritmo de trabalho, adquire o equipamento de 
rádio sem definir com o provedor de produtos e serviços os requisitos 
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mínimos sobre área de cobertura e nível de sinal mínimo em dBm, dBi 
ou micro volts das áreas estratégicas. Neste caso, o risco de desperdício 
de dinheiro e atraso nas instalações é altíssimo. Logo, é preciso pensar, 
planejar, contratar profissionais reconhecidos no mercado, e depois fazer. 

6 - INFRAESTRUTURA
Premissas de infraestrutura costumam ser esquecidas na maioria 

dos projetos, embora essenciais para o bom desempenho do sistema. 
Entende-se por infraestrutura todo o manancial de insumos exigido 
para as instalações nas quais se assentarão as estações repetidoras, base 
e móveis.

Em geral, as obras começam com a edificação que suportará o 
sistema de repetição. O local deve ser limpo, seguro, refrigerado e fun-
cional nos requisitos da engenharia civil. A energia elétrica carece de 
estabilização, aterrada com protetores anti-surto e principalmente com 
corrente elétrica compatível à demanda de consumo dos equipamentos. 
A falta de tais recursos impactará de modo negativo o desempenho do 
sistema. O funcionamento precário pode sujeitar todo o aparato a panes 
e interrupções constantes.

Ainda no quesito infraestrutura, a torre que abrigará as antenas 
das repetidoras é fundamental na operação. Será preciso um minucioso 
planejamento de sua carga para evitar o sub ou o hiperdimensionamento. 
O cálculo da estrutura deve considerar razão proporcional entre peso, 
altura e base, para que seja segura, funcional e eficaz. As normas técnicas 
obedecem aos padrões da Telebrás, que são referência também para as 
operadoras de telefonia móvel e fixa.

Ressalta-se ainda a necessária atenção à fundação e iluminação. 
Incorporado à torre, funcionará ainda o sistema de para-raios, para o 
qual existem hoje várias técnicas e metodologias.

7. SUSTENTABILIDADE 
Os sistemas de radiocomunicação, por essência, dependem do 

fornecimento de energia elétrica. Deste modo, os projetos de sítios de 
repetição não podem abrir mão do compromisso com um projeto de 
sustentabilidade, convertendo a energia solar – um recurso farto e abun-
dante – em eletricidade de qualidade, de maneira limpa, sem desmata-
mento, poluição e outras mazelas.
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8. ENERGIA SOLAR
Existem algumas premissas básicas para planejar um sistema de 

geração de energia solar eficiente e adequado às necessidades do sítio de re-
petição. Uma delas é a instalação correta das placas de captação de energia, 
que dependem de um ângulo adequado para obter melhor desempenho 
durante todo o ano, absorvendo maior quantidade de energia solar. 

Outras premissas importantes são: estudo do índice histórico de plu-
viosidade/nebulosidade da área de instalação do sítio de repetição, estudo 
da umidade relativa do ar para projetar o sistema de armazenamento de 
energia, estudos da carga suportável pelo sistema e da latitude do local 
para fixar o coeficiente de insolação do local.

9. THE GREEN REPEATER PROJECT
Em seguida, desenhado o projeto de construção civil do sítio de re-

petição, faz-se necessária uma repetidora ambientalmente correta, capaz 
de otimizar o espectro radioelétrico, hoje tão congestionado pela demanda 
de comunicação wireless.
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 1. ESPALHAMENTO ESPECTRAL 
O espalhamento espectral (OFDM) é uma técnica de transmissão 

digital de sinais surgida durante a Segunda Guerra, com a finalidade de 
converter as informações num sinal parecido com um ruído radioelétrico. 
O objetivo era evitar o monitoramento pelas forças inimigas.

A técnica de espalhamento espectral utiliza diversos canais simul-
tâneos para transmitir dados. Esse conjunto de portadoras atua como um 
feixe de canais e transporta maior volume de dados em menos tempo. Desta 
maneira, o conjunto total de informação não se perde quando apenas um 
dos canais é invadido pelo inimigo. 

Outra vantagem do espalhamento espectral é a baixíssima potência, 
não chegando a 0,5 watt. Num primeiro momento, a tecnologia de espa-
lhamento não teve muita aplicação comercial. No entanto, o seu aprimora-
mento possibilitou a transmissão de dados via rádio com alta confiabilidade 
e a conquista de índices de transmissão cada vez melhores. 

Tamanho êxito fez com que seu uso fosse disseminado nas redes lo-
cais (LANs) ou regionais (WANs), proporcionando grande mobilidade e 
flexibilidade para seus usuários. Por sinal, a possibilidade de criar enlaces 
interligando redes desencadeou ampla utilização em várias situações coti-
dianas. Os equipamentos de espalhamento espectral utilizam os protocolos 
padronizados para redes sem fio (IEEE 802.11). 

Suas interfaces suportam os principais protocolos de redes existentes.
O padrão IEEE 802.11 originalmente previa taxas de transmissão de 

até 2 Mbit/s. 
A versão IEEE 802.11b estabelece a utilização de taxas até 11 Mbit/s.
Hoje, existe a versão N, que possui maior capacidade de desempenho. 

Em geral, as interfaces de dados disponíveis são do tipo Ethernet. 
Os serviços mais comuns oferecidos são de interligação de redes cor-

porativas ou de acesso à internet (que compete diretamente com os serviços 
do tipo ADSL).Em ambos os casos, a banda oferecida para cada usuário 
depende da arquitetura escolhida.

a - TDMA
O TDMA (Time Division Mutiple Access) é uma técnica de modulação que per-
mite dividir um canal de frequência em mais de um intervalo de tempo 
distinto, permitindo o acesso simultâneo a mais de uma chamada ao mesmo 
tempo.
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b - IDEN
O IDEN (Integrated Digital Enhanced Network) é uma tecnologia de comunicação móvel, 
desenvolvida pela Motorola. Combina os serviços de rádio bidirecional digital, 
telefone celular, rede de dados e envio de mensagens em um único sistema/
aparelho, utilizando a tecnologia TDMA. O IDEN permite a utilização de até 
seis conversações simultâneas em um canal de 25kHz. No Brasil, a tecnologia 
IDEN é utilizada pela Nextel. 

c - CDMA
O CDMA (Code Division Multiple Access) é um modo de transmissão de informação 
de dados ou voz baseado na formação de pacotes codificados, que permitem sua 
organização e identificação de maneira lógica e ordenada por um complexo 
processo de multiplexação.

d - GSM 
O GSM (Global System for Mobile Communications) consiste numa plataforma de tele-
fonia móvel muito utilizada atualmente, contando com mais de um bilhão de 
usuários. É adotada em mais de 200 países.

e - SLF
A SLF (Super Low Frequency) é uma escala de frequência entre 30 hertz e 300 hertz.

f - VLF
A VLF (Very Low Frequency) consiste na radiação eletromagnética pelas linhas de 
transmissão de energia elétrica em corrente alternada. É usada também em rede 
de comunicação de rádio em submarinos.

g- LF
A LF (Low Frequency) é uma banda de radiofrequência que se situa entre 30 kHz e 
300 kHz. Em alguns lugares do planeta, a banda de LF é utilizada em radiodi-
fusão. Devido ao comprimento de onda, serve ainda para balizamento aéreo, 
navegação, informações meteorológicas e pesquisas de camadas ionosféricas.

TRANSCEPTORES ESPECIAIS 
a- Intrinsecamente seguros

Existem ainda alguns tipos de equipamentos especiais. Entre eles, a 
chamada linha intrinsecamente segura, fabricada atualmente por diversas 
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marcas mundiais. São exigidos em áreas nas quais existe risco de explosão. 
Submetida a um processo de vedação especial, a linha intrinsecamente se-
gura é produzida sob critérios rigorosos, com o objetivo de evitar explosões 
causadas por faíscas e acidentes provocados pelo manuseio ou a simples 
exposição da bateria do rádio portátil em áreas de riscos expostas a uma 
determinada categoria de gases.

A utilização da linha de equipamento intrinsecamente segura é obri-
gatória em empresas petrolíferas e segmentos ativos em áreas classificadas 
como de risco. No Brasil, o equipamento necessita da homologação da Anatel 
e de certificação do Inmetro.

b - Dispositivo man down
O sistema man down é muito utilizado no controle e monitoramento 

de pessoas que trabalham confinadas. O equipamento é capaz de detectar 
queda ou desmaio de um trabalhador confinado e disparar um alarme 
para a rede, geralmente monitorada por profissionais da saúde, brigadas de 
incêndio e afins.

c - Rádios profissionais
Outro grande diferencial da radiocomunicação é a robustez do equipa-

mento. Por tradição, os seus equipamentos são projetados segundo padrões 
e normas militares. No caso de algumas indústrias, existem testes especí-
ficos, como o de Vida Útil Acelerada, da Motorola, realizado para simular 
condições adversas, de impacto e temperatura, entre outros. As normas 
militares mais comuns são os padrões MIL-SPECS 810 E e F. 

Para controlar a infiltração de líquidos e poeira, existem dois testes 
para medir a capacidade de vedação do equipamento em relação ao meio 
externo: IP57 e IP64. Esses padrões garantem maior resistência quanto às 
ameaças mais comuns.
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A 
atividade do setor de telecomunicação provoca impacto no meio 
ambiente de diversas maneiras. Seja pelo uso do espaço radioelé-
trico, seja pelo descarte de materiais agressivos à natureza, como 

as baterias utilizadas nos rádios portáteis.Admitido o fato, torna-se possível 
ajudar a construir um mundo melhor dentro das próprias empresas, esti-
mulando a prática de ações pelo uso racional dos recursos do meio ambiente 
e a aposta no menor impacto ambiental.

1. RISCO DE IRRADIAÇÃO 
O mundo está cada vez mais saturado de ondas eletromagnéticas. 

Elas estão em toda a parte, nas ruas, escritórios, fazendas, cidades, hospitais, 
indústrias, shopping centers e residências. Tal saturação preocupa as auto-
ridades de saúde, pois o número de equipamentos produzidos e colocados 
no mercado é cada vez maior.

Além da preservação da saúde, há outro manancial a ser resguardado. 
Trata-se do espaço pelo qual trafegam as ondas eletromagnéticas. Sem esse 
caminho, o mundo da tecnologia móvel jamais existiria. Recurso natural 
escasso e não renovável, apenas agora começa a ser protegido por normas e 
padrões racionais de correta utilização. Uma lei federal de 2009, por exemplo, 
determina a obrigatoriedade de medição das irradiações em estações base e 
repetidoras.A Anatel (Resolução 303) fixou a instalação correta, destinação 
e utilização dos sistemas de telecomunicações.

Para a aprovação de sistemas de telecomunicações, hoje é necessário 
laudo técnico atestando que o referido sistema foi instalado de acordo com 
normas e padrões legais.

Nesse sentido, a contratação de bons técnicos é imprescindível para 
a saúde pública e a conservação do meio ambiente. Recomenda-se que um 
engenheiro eletricista, contratado para elaborar projeto técnico para regu-
larização de um sistema de telecomunicações esteja presente no local das 
instalações. Somente a presença in loco será capaz de produzir um trabalho 
responsável e de qualidade.
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H á dois grandes grupos de demandas de usuários do sistema de radio-
comunicação: 

a - as demandas do mercado microeconômico
b - as demandas do mercado macroeconômico
O mercado microeconômico congrega setores ligados à área de ser-

viços, empresas que prestam serviços a terceiros na cadeia produtiva, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas. 

O leque é bastante aberto. Para ilustrar melhor, eis alguns segmentos: 
empresas de segurança, de portaria, conservação e limpeza, hotéis, super-
mercados, estacionamentos, shopping centers, condomínios verticais e 
horizontais, comércio em geral e empresas de manutenção predial, bem 
como toda a sorte de serviços que, com o fenômeno da terceirização, não 
param de crescer. 

Inclui-se no pacote demandas do mercado microeconômico, na maio-
ria das vezes com sistemas que operam no modo simplex e com topologia 
de rede simples, poucos canais, área de cobertura pequena e baixo grau de 
interoperabilidade com outras redes ou sistemas. Operam com baixa quan-
tidade de rádios, dificilmente passando de 100 unidades.

As demandas macroeconômicas, geralmente, são determinadas por 
grandes empresas tomadoras de serviços, tais como indústrias dos mais 
diversos segmentos da economia, administração pública direta, empresas 
públicas, universidades, empresas da construção civil, de agronegócios, 
de papel e celulose, usinas de açúcar e etanol, mineradoras, petrolíferas, 
concessionárias de rodovias, de energia elétrica, de serviço de água e esgoto. 
No aparato oficial, secretarias de segurança pública, saúde, educação, meio 
ambiente e instituições financeiras da área governamental. Eventualmente, 
entre elas, pode aparecer alguma do grupo microeconômico que, em razão 
de seu porte, passa a ter uma demanda diferenciada.

As demandas desses clientes especiais se destacam em relação aos 
demais pela grande quantidade de equipamentos, redes, canais, intero-
perabilidade com outros sistemas, complexidade de topologia de redes, 
enlaces, necessidade de cobertura de grandes áreas e gerenciamento de 
situações de risco.
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Nem tudo que é possível tecnicamente é viável juridicamente. Exis-
tem normas e padrões a serem seguidos no que diz respeito à 
canalização de frequências e quantidade mínima de estações em 

algumas redes. É recomendável, antes de se comprar equipamentos e definir 
a faixa de frequência, um minucioso estudo da disponibilidade de canais 
existentes na região. Há casos em que equipamentos são adquiridos e sequer 
são instalados em razão da inexistência de canais disponíveis. 

Para evitar erros de planejamento em áreas de pouca disponibilida-
de de canais (caso das grandes capitais e de regiões do interior paulista), 
recomenda-se um levantamento local antes da compra de equipamentos, 
como medida para evitar contratempos e dissabores mais tarde.

1. CRONOGRAMA E MAPA DE RISCOS 
A elaboração de um projeto é elementar. Tem que haver começo, meio 

e fim dentro de um cronograma que estabelece uma ordem de necessidades. 
A principal delas é de cunho econômico e financeiro. Outra é operacional, 
uma vez que não se adquire um sistema de radiocomunicação por modismo, 
mas sim porque existe carência de comunicação.

Recomenda-se elaborar cronograma com datas para a entrega de ta-
refas ou produtos. Se possível, fazer constar no contrato que os pagamentos 
serão efetuados mediante medição e aprovação da tomadora do serviço. Para 
que não haja atrasos, o que é inevitável em algumas obras, é indispensável 
executar um mapeamento de riscos. Desta forma, o gestor do projeto poderá 
planejar alternativas logísticas, técnicas e operacionais, com o objetivo de 
reduzir ou superar as adversidades.

Nas obras em locais distantes, que exigem o deslocamento de equipes 
especializadas, algumas providências são necessárias para evitar compli-
cações. Profissionais experientes são capazes de prevê-las, razão pela qual 
vale a pena investir na competência e na qualidade técnica, economizando 
tempo e dinheiro.

2. TREINAMENTO 
Em grandes redes é comum observar a ignorância de muitos usuários 

a respeito do sistema de radiocomunicação. Não raro envolve profissionais 
que jamais tiveram contato com equipamentos de radiocomunicação.

Há também os profissionais que já conhecem e operam rádio, mas 
jamais participaram de treinamento. Nos laboratórios de consertos, muitos 
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defeitos dos aparelhos são identificados como fruto do mau uso.Ocorrem 
por desconhecimento do manuseio e de ações nocivas ao equipamento.Há 
ainda quem confunda rádio comercial com o rádio amador, desvirtuando 
a finalidade para a qual se destina no contexto empresarial.

Para trocar experiência com todos, iniciantes e veteranos, nada melhor 
do que contratar uma empresa especializada no ramo para organizar um 
treinamento, com os principais tópicos: funcionamento das redes do sistema, 
noções gerais sobre comportamento e conduta do usuário, recomendações 
sobre como utilizar o equipamento, diferenças operacionais entre os diver-
sos tipos de estação, cuidados com os equipamentos, entre muitos outros 
aspectos que devem ser customizados caso a caso.

3. ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS 
Com os grandes clientes, o fenômeno da terceirização é muito comum. 

Isso gera algumas distorções. Por exemplo: várias redes de diferentes operado-
res atuam ao mesmo tempo, integradas ou não nas instalações da empresa, 
suscitando dúvidas dos gestores e forçando-os a falar um tipo de língua com 
cada um dos prestadores de serviço. Algo como uma Torre de Babel. 

Cabe ao gestor da área definir a política de contratação de terceiros 
usuários de rádios. É preciso decidir se deverão trazer suas respectivas li-
cenças com os rádios ou se operarão com a licença da tomadora de serviços. 
Neste segundo caso, se houver substituição do contratado, o controle das 
respectivas autorizações para uso de estação de rádio permanecerá com o 
antigo prestador de serviço. A licença é intransferível.

4. ORÇAMENTO 
Ponto crucial na aquisição de produtos e serviços é o envolvimento 

do departamento de compras responsável pela escolha dos fornecedores e 
a identificação da proposta mais vantajosa. A partir daí, o interessado irá 
mergulhar no complexo universo das competitivas empresas de radiocomu-
nicação e se defrontar com um pacote de especificações de equipamentos, 
acessórios e periféricos existentes. Caso tudo não seja preciso e exato, corre-
se o risco de adquirir produtos e serviços inadequados. No afã de comprar 
barato, algumas empresas, em casos extremos, acabam tipificadas pelo 
Código Penal como receptadoras.

A rigor, a desinformação impera no ramo. A maioria dos departa-
mentos encarregados da recepção de materiais (geralmente almoxarifados), 
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inclusive das grandes empresas, não tem condições de identificar e avaliar 
produtos de telecomunicações. Para resolver tais fragilidades, o ideal é que 
se estabeleça no contrato que o produto será parte do serviço. O fornecedor 
deve ser auditado por resultados definidos no momento da contratação.

5. INTERFERÊNCIAS
 A interferência é uma das piores maldições que assolam as redes de 

radiocomunicação. Há, porém, muitas maneiras de resolver o impasse. 
Primeiro, revisar todo o sistema e se certificar de que a operação obedece 
a características técnicas corretas. Em caso positivo, o próximo passo é 
rastrear a origem da fonte das emissões. Quando a interferência é audível, 
esse processo é fácil. Basta, ao escutar a outra rede, identificar a entidade 
responsável pelo sistema. Quando afeta os dados, a situação é mais compli-
cada. Convém então procurar as causas minuciosamente dentro da própria 
empresa, em outros sistemas. São infinitas as hipóteses de origem e muitas 
vezes decorrem de harmônicos, espúrios e batimentos.

6. ÁREA DE COBERTURA E PONTOS 
DE SOMBRA

Durante o processo de site survey é possível identificar e projetar, 
em conjunto com o cliente/usuário, a concepção da arquitetura de rede. 
Sem a elaboração de estudos práticos e teóricos, escuta de frequências e 
avaliação prévia de viabilidade de canais na Anatel, o serviço certamente 
ficará prejudicado.

Se alguma coisa sai errada, o fenômeno resulta da não contratação do 
serviço de predição. O usuário compra o sistema como se tivesse adquirindo 
um eletrodoméstico que funciona “no piloto automático” e não um sistema 
de grande complexidade. 

7. EXPOSIÇÃO A ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS 

O governo federal (lei nº 11.934) e a Anatel (Resolução 330) instituíram 
normas, padrões e parâmetros para a instalação de estações emissoras de 
ondas eletromagnéticas não ionizantes na faixa de 9 kHz a 300 GHz. Nesse 
sentido, estações base, repetidoras e móveis passaram a ser objeto de estudo 
adicional. Além de atender às necessidades operacionais dos executantes do 
Serviço Limitado Privado, a legislação passou a exigir segurança aos profis-
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sionais operadores e aos colaboradores expostos às irradiações nas estações 
de radiocomunicação. Hoje, a Anatel solicita laudos técnicos assegurando 
que as estações estejam de acordo com as normas técnicas e a metodologia 
de instalação.

Os níveis de irradiação existentes no local de instalação devem ser 
verificados por medição in loco, com equipamento aferido pelo Inmetro, 
conforme as especificações do fabricante e os parâmetros fixados pela lei. 
O laudo baseado em cálculos teóricos é impreciso pois exclui variáveis fun-
damentais, tais como altura e tipo da antena, tipo de cabo, condições dos 
materiais, condições da estação, aferição de potência do equipamento e 
aferição de ERP. 

Deve-se levar em consideração que alterações de antena não previstas 
no projeto e condições geológicas do local de instalação podem impactar 
na amplitude magnética da corrente eletromagnética.

8. AUTUAÇÕES, MULTAS E LACRAÇÕES
Eis aqui a derradeira pá de cal que recai sobre um sistema mal plane-

jado. Se forem constatados problemas no sistema de radiocomunicação, a 
Anatel irá instaurar processo administrativo para apurar as irregularidades, 
nos termos da Resolução 344. Ressalta-se que essas responsabilidades a priori 
recaem sobre o executivo que responde pela entidade. Mas a instaladora 
não fica livre da encrenca. É autuada como co-responsável, conforme a Lei 
Geral das Telecomunicações (artigo 183).

9. VANTAGENS DA TURN KEY
Muitos são os modelos possíveis de terceirização de serviços. Existem 

empresas especializadas em várias fases do processo. Caso o gestor do projeto 
queira aproveitar o melhor de cada uma delas, a terceirização é perfeitamente 
viável, desde que se aceite alguns riscos. Dessa forma, é possível comprar 
equipamento de um fornecedor, instalar com outro e licenciar com um 
terceiro. No entanto, o gestor do contrato precisará de tempo, disposição 
e conhecimento para administrar todos os fornecedores (gerenciando as 
zonas cinzentas, nas quais a responsabilidade de um acaba onde começa a 
do outro). Em alguns casos, pode até reduzir custos. 

Ocorre que, na maioria das vezes, o gestor do projeto de radiocomu-
nicação está soterrado por muitas atribuições. Neste caso, o alinhamento 
de contas com um único fornecedor, costuma ser interessante do ponto de 
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vista gerencial e às vezes também no aspecto econômico. Com a centrali-
zação de produtos e serviços num único fornecedor, a negociação assume 
outra dimensão.

10. LOCAÇÃO OU COMPRA? 
Em geral, o que determina compra ou locação de equipamentos é a 

combinação entre cultura de investimentos e percepção do gestor a res-
peito do bem adquirido, considerando, acima de tudo, sua importância 
no processo produtivo do business. Aliás, tudo no mundo dos negócios se 
resume na percepção e no “olhar” que paira sobre o objeto da negociação, 
não importando qual o lado do balcão em que se esteja. 

Apenas em relação à Anatel, os equipamentos devem seguir quatro 
normas:

a - Resolução 242, que dispõe sobre homologação
b - Norma 13, que determina o licenciamento de equipamentos trans-

ceptores
c - Resolução 303, que dispõe sobre os parâmetros de segurança ne-

cessários à salvaguarda da saúde e do meio ambiente
d - LGT (Lei Geral de Telecomunicações) que dispõe sobre as punições 

aos infratores de normas de telecomunicações
Nesse contexto, para assegurar o funcionamento com qualidade e 

de modo contínuo, sempre haverá necessidade de um provedor que preste 
assistência rotineira, assumindo, também, os serviços de manutenção, le-
galização e treinamento, no caso de compra de equipamentos.

Não se pode perder de vista algumas questões pontuais e percalços 
inevitáveis. Afinal, qualquer objeto eletrônico se deprecia no máximo em 
três anos e o certificado de homologação da Anatel, para maioria dos equi-
pamentos, expira em 24 meses. Os acessórios e componentes de reposição de 
antigas peças aos poucos se tornam escassos e podem atingir cifras inviáveis. 
Assim, em vez da compra, é mais conveniente a locação de equipamentos, 
bem negociada com o fornecedor, que deverá assumir todos os custos e 
encargos decorrentes da prestação do serviço.

 A proposta do fornecedor deve atender aos objetivos do cliente. 
Competirá a ele providenciar o licenciamento na Anatel ou fornecer suas 
próprias licenças (em vias originais), capazes de garantir a quantidade de 
rádios locados. Se o objeto do contrato for a locação de 50 rádios, deverão 
acompanhar 50 licenças. Constará ainda do contrato o licenciamento de 
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laudos para assegurar a saúde dos usuários, laudos ambientais, assessoria 
jurídica para acompanhar processos na Anatel, recolhimento de taxas e 
emolumentos, entre outros documentos exigidos por lei.

 Acrescenta-se ainda treinamento aos usuários sobre prática e ca-
pacitação no uso correto do sistema, evitando gastos desnecessários com 
manutenção decorrente de mau uso. E ainda mais: manutenção preventiva 
trimestral sem custo adicional, manutenção corretiva 24 horas por dia, in-
cluindo mão-de-obra técnica especializada e fornecimento de componentes 
(qualquer cobrança extra por má utilização deverá ser acompanhada de 
laudo técnico e foto do item danificado). 

No âmbito das vantagens estratégicas, dependendo do regime fiscal 
de declaração de Imposto de Renda (lucro real), toda a fatura de locação 
é lançada como despesa. Portanto, abatida do valor final a pagar. Na reno-
vação do contrato (vigência, em geral, de 12 a 36 meses), poderá ser exigida 
atualização completa do parque de rádios. Desta forma, a contratante terá 
sempre equipamentos novos e atualizados. Nesse modelo de negócio, o 



74

RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 1

gestor determinará os custos dos serviços em contrato, situação rara em se 
tratando detelecomunicações, cujas tarifas no país são altíssimas.

11. ÉTICA E QUALIDADE
No dia-a-dia da vida comercial, sempre haverá duas maneiras de atu-

ação: a justa e a injusta. A justa se apoiará no trabalho com qualidade e na 
virtude. A injusta no desrespeito ao concorrente ou na deslealdade com o 
consumidor (e muitas vezes do consumidor para com o prestador ou for-
necedor de produtos e serviços).

Deste modo, o grande divisor de águas é a qualidade. Ela é que faz a 
separação bíblica do joio do trigo. Quem oferece trabalho com qualidade, 
não teme os concorrentes desleais, pois sua missão tem como base um 
conceito que é intangível.

A definição de qualidade é muito complexa, por ser extremamente 
subjetiva. Mas é possível definir qualidade como um momento subjetivo 
de satisfação no qual o consumidor ou usuário se identifica de tal maneira 
com o produto ou serviço prestado que o objeto desaparece da relação e 
ele passa a se relacionar apenas com a sensação de realização decorrente do 
gozo e fruição do produto ou serviço ofertado. 

12. HOMOLOGAÇÃO 
A homologação tem como principal objetivo garantir a comercializa-

ção de produtos de boa qualidade em território brasileiro, testados e apro-
vados pela Anatel. Atualmente, a agência possui organismos denominados 
OCDs, que efetuam a conferência das características técnicas e conferem 
o certificado de designação dos produtos que atenderem aos parâmetros 
fixados por lei. Em muitos casos, esses processos demandam ensaios e testes 
em laboratórios especializados. Tais produtos são divididos por famílias e 
subdivididos em classes. Muitas vezes permite-se que um único certificado 
abranja toda uma família de produtos. Qualquer objeto utilizado em tele-
comunicações e comercializado no país deve passar pelo crivo da Anatel.

Os cuidados visam manter a organização do espaço radioelétrico, 
evitando interferências prejudiciais e perturbação da qualidade de comu-
nicação de outros permissionários. A agência ainda obriga o fabricante ou 
distribuidor a manter componentes de reposição e suporte técnico durante 
a vida útil do produto, salvaguarda o direito do consumidor e garante um 
mercado confiável e de acordo com normas globais de qualidade.
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DEDICATED

I dedicate this book to my father, Dary Bonomi 
Avanzi.
He began his career as a radiotelegrapher of 
the railroad and is still active today, updated 
and renewed every day.
Founder of Avanzi Group, provided me in 
everyday practice the teachings that now I 
share with the readers of this book.
He teaches like a master. 
I pay tribute also to two monuments of Brazilian 
telecommunications:
Father Roberto Landell de Moura, the inventor 
of the radio, and Candido Mariano da Silva 
Rondon, known as “Marechal dos Sertões”.
The daring spirit unites my three honorees.
I am fascinated by the history of the Bandeirantes.
But only recently I found out that the date 
devoted to São Paulo heroes is November 14th.
The day my father was born.

Nothing happens by chance.
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After many years in the telecommunications industry, I witness the 
emergence of a work that is unique and useful to the professional of this 
segment, as well as students and teachers of technical courses. The book 
takes us on a journey from the beginnings to the advances in technology 
that supports the complex of Brazilian telecommunications.

I estimate that in Brazil there are a significant number of users of 
these services, considering individuals, companies of all sizes and a wide 
variety of business segments, such as taxi drivers, air and land carriers. It 
is worth noting that, among other virtues, these users collect many taxes 
that feed the Brazilian electronic machine that exchanges information and 
establishes links. 

The author uses a clear and easy to assimilate language. It covers all 
types of services and establishes a clear dimension of the size and importance 
of these spectral bands, which contribute to the country’s development.

Thus, I feel comfortable speaking about the author - a fair man of 
principles, a dedicated professional, honest, ethical and concerned with 
society. He has been dedicated to the struggle for industry organization 
since long ago and today sees its fruits. He comes from a family with a tra-
dition in the field and that has always worked fine-tuned to the organs of 
the country’s telecommunications.

In short, we have at hand an indispensable work to industry profes-
sionals, which as of now becomes a bibliographic reference.

Dr. Everaldo Gomes Ferreira
Anatel Regional Manager in São Paulo

PREFACE



84

DIGITAL RADIOCOMMUNICATION 1

84

DIGITAL RADIOCOMMUNICATION 1

French Engineer Claude Chappe
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SYNERGY AND PRODUCTIVITY

1 HISTORY TELEGRAPH, TELEX AND SUB-
MARINE CABLE

1. TELEGRAPH
The telegraph is the grandfather of the transceivers. The first devi-

ce was visual and had a panel system developed in the early 1790s by the 
French engineer Claude Chappe. It transmitted letters, words and phrases 
by means of a code displayed from three timber strips hinged and placed 
in the upper part of a pole or building. 

The first line of this type of telegraph appeared in 1794, linking Paris 
to Lille, 225 km distant. This system was widely spread in the eighteenth 
century and early nineteenth century in France and other countries. One 
of those optical telegraphs of traffic light was installed at the top of the 
towers of the church of Saint – Supilce in Paris and used to broadcast news 
of the Napoleonic campaigns. It depended on natural visibility conditions, 
even as the telegraph itself was only possible thanks to advances in the 
fields of electricity and magnetism.

In 1747, William Watson demonstrated in England that the electrical 
current could be transmitted at a considerable distance through a metal 
wire whose ends connected to the ground, formed a circuit.

In the late eighteenth century another advance occurred:
Italian Luigi Galvani and Alessandro Volta conducted experiments 

that have revolutionized conceptions about electricity and its effects. Gal-
vani discovered that, by an electrical conductor, it was possible to send a 
direct current generated by the junction of two dissimilar metals. Among 
them, there was some wet substance. Then, based on these principles, Volta 
showed an electric battery, which became known as the “voltaic battery” 
or “battery of Volta”. In summary, the Italian invented the electric battery
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In 1795, the Spanish physician Francisco Salvá y Campillo, of Barcelona, 
proved that the voltaic currents could be used to give signals and he beca-
me a pioneer in the practical application of electricity for communication 
purposes. Salvá also invented a kind of electric telegraph consisting of wires 
(each corresponding to a letter) for water vessels in the extremities and a 
voltaic battery. The letter forwarded was detected by the formation of gas 
bubbles produced at the vessel corresponding to the letter. The bubbles were 
obtained by electrolysis of water. With this system, the Catalan doctor could 
send messages to a kilometer away.

In 1819, the Danish physicist and chemist Hans Christian Ørsted discove-
red that the magnetic needle could be deflected by passing an electric current 
through a wire close enough. He also found that the deflection varied to the 
left or to the right depending on the direction of the current. The action of 
the electric current in the magnet was first applied to the Telegraph by French 
physicist and mathematician André-Marie Ampère in 1820. According to the 
scientist, small magnets installed on the receiving end of 26 wires could be 
used to indicate the letters of the alphabet. In his honor, was given the name 
ampere (symbol: A) to the unit of measurement of electrical current intensity. 

Russian diplomat Baron Pawel Schilling invented a more innovative 
system of electric telegraph in 1832. It needed only six wires, unlike the earlier. 
The letters forwarded were detected by the movement of magnetic compasses 
placed on coils. When the current went through them, the coils produced 
magnetic fields that made the needles divert (Ampere’s law)

A year later, the German physicists Johann Carl Friedrich Gauss and 
Wilhelm Webber also made a telegraph run, based on the movements of the 
magnetic needle.

The Englishman William Cook saw a demonstration of the telegraph 
Schilling in Heidelberg, Germany, in 1836, and built several similar devices, 
in partnership with Charles Wheatstone, a professor at King’s College, Lon-
don. The first telegraph developed and patented by them had six wires and 
five magnetic needles. The needles were driven by electromagnets, hence, 
the name of five-needle telegraph. Two needles driven at a time, as each 
letter was defined by a pair of needles. This system was used in 1839 in En-
gland, between the villages of Paddington and West Drayton, a distance of 
21 kilometers, serving to inform the positions of trains. It became the first 
commercial telegraph service and went down in history as a pioneer in the 
commercial use of electricity.
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Later, the English William Fothergill Cook and Charles Wheatstone 
created a simple telegraph, with two needles. The machine could transmit up 
to 22 words per minute. However, it was a painter named Samuel Finley Breese 
Morse, the son of a Protestant pastor in the U.S. state of Massachusetts, who 
invented a more practical system. It consisted of a switch, an electromagnet 
and a wire. So, there was a revolution. 

2. MORSE CODE
The feat began in October 1832, when Samuel Morse designed the 

construction of a telegraph machine and established its principles: point 
codes, lines and intervals, based on the presence or absence of electrical 
impulses. He had been inspired by the experiences of English Michael Fa-
raday on electromagnetism, after returning from a trip from Europe to 
the United States. 

Three years later, Morse built an experimental model of his gadget, 
in which the mechanical action of an electromagnet moved a lever which 
held a pencil. The passage of electrical impulses through the electromagnet 
caused the pencil to move on the surface of a ribbon of paper, backed onto 
a cylinder. As the tape advanced on the cylinder, the pencil was drawing 
a wavy line that embodied the code or the so called Morse alphabet. The 
points corresponded to a short action on the electromagnet, the line to a 
longer action and the interval to a pause.

Following his experiences, the inventor saw that the electrical current 
lost much of its intensity after passing through a conductor 30 miles long, 
becoming too weak to operate the receiver. Assisted by Leonard Gole and 
Joseph Henry, Morse built an auxiliary device. Installed at an intermediate 
point on the line, the machine automatically repeated signals, allowing 
them to reach the end with good intensity. With the use of several of these 
devices, the conductive line could be divided into steps and reach the de-
sired distance.

Next, Morse perfected the appliance. In 1844, he sent the first telegram 
from Washington to Baltimore, a distance of 64 km, using the newly created 
code. The Morse system made the telegraph unleash in such a way that in 
1852 there were 64,000 km of telegraph lines in the world. Then, the English 
Wheatstone built the first ABC telegraph, with a wire, an electromagnet 
and a disc indicating the letters received and soon after he changed the 
template to print the letters on a strip of paper. In 1855, English Professor 
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Davis Hughes invented the printing telegraph, consisting of a keyboard on 
the transmitter side (where each key corresponds to a letter) and a printing 
machine at the receiving end.

Wheatstone continued in his research. In 1858, he included a paper 
tape perforator on the Morse apparatus, reaching almost 600 words per 
minute, because the messages were pierced on the tape before being sent. 
The duplex telegraph - of the American Joseph B. Stearns - came to allow 
simultaneous transmission of two messages over the same line, one in 
each direction. And the Frenchman Jean-Maurice-Émile Baudot took the 
next step, inventing the multiplex telegraph (transmission of two or more 
messages simultaneously, by the same line in the same direction).

In 1915 appeared a system that worked on both ends. It had a keyboard 
attached on the reception and another on the paper tape perforator. In the 
invention of two scientists (English Frederick George Creed and American 
Edward Ernst Kleinschmidt), the tape was read by a deciphering device 
that printed the message to another gummed paper tape. This tape then 
was glued on paper and delivered to the recipient. Fifteen years later, the 
American company AT & T (American Telephone and Telegraph) created a 
communication system using a telegraph typewriter (TWX) or tele-printer, 
allowing writing on a sheet of paper.

 Then, two geniuses appeared on the scene. The Italian Guillermo 
Marconi established wireless telegraphy (which brought security to maritime 
journeys, by constant contact between the boats) and the German physicist 
Heinrich Rudolf Hertz (discoverer of electric waves, similar to the luminous 
and today known as “Hertzian waves”). Taken as a source of study for Mar-
coni, these findings resulted in radiotelegraphy. By doing experiments in 
his garden, in a short time, the Italian physicist was able to send dispatches 
from one extreme to another. Thus, Marconi demonstrated the possibility 
of transmitting telegraphic signals over long distances, establishing com-
munication between Europe and the United States via the Atlantic Ocean.

 With those improvements, between the eighteenth and mid-ninete-
enth century, the telegraph became the only rapid means of communication 
available, until the advent and spread of the telephone decreed its decline 
in the twentieth century.

 Only in the early twentieth century, printers telegraph systems 
became resources for general use. They can be classified into three major 
categories:
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1 - signals recorded in code, to be deciphered
2 - outgoing messages from the receiver, in printed form
3 - facsimile reproduction of the original
Modern printer telegraph systems use a combination of five- unit 

exchanger. In these systems five impulses are transmitted to each character 
which may be selective or not. So, you can get 32 different combinations, 
26 of which are corresponding to the letters of the alphabet, leaving one 
for the resting state and five for various functions, such as spaces, changing 
numbers, letter, etc.

 There is also the telephoto system. It consists of the transmission of 
images or photos remotely associated with telegraphy. A light brush explores 
all points of the image that a photoelectric cell turns into varying currents. 
They are transmitted to the receiving station in which, in synchronism, 
the original is reconstituted by reverse process.

The invention and technical improvement of the telephone brought 
a lot of new technology to telegraphy, especially in the field of information 
transmission at high speed. Another important development for the tele-
graph in the twentieth century was the emergence of broadcast by radio 
waves. Currently, satellite broadcasting is widely used in the international 
telegraphic the same way as the high-frequency radio bands. Digital compu-
ters have also gained a role of importance, not only by the speed of encoding 
and decoding broadcast signals, but also by the capacity of data storage.

In the modern telegraph service, the telegrams are typewritten at the 
source and transmitted through various distribution stations without the 
need for manual retransmission. The telegram receives a code that enables 
it reach its destination. At the moment the calling code is received in the 
distribution center, an electronic brain automatically selects the line by 
which the message will follow.

In some countries, the telegraph is maintained by the State, as it ha-
ppens for postal services. In others, however, it is supported by commercial 
companies of initiative. Many of these companies have various auxiliary 
services, such as the right time, stock quotes, market prices for agricultural 
products and a number of other useful information.

3. TELEX
The telegraph service developed by Samuel Morse was the basis for the 

development of other communication systems. Thus, the telex was born. 
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Like in the telegraph, the messages transmitted by telex were composed of 
sequences of binary codes. In a similar way to the telegraph, messages writ-
ten on telex are composed of sequences of binary encoding of transmitted 
characters plus an additional character set and control messages, which 
guaranteed the reliability of mail addressing and authentication of delivery 
to the respective recipients.

The telex used as the physical medium of communication world fixed 
telephony networks. It looked like a typewriter, but had other features that 
made it be different. One of them was a device that, while sending a message 
it read a perforated paper tape with the wording of the text. Thus, each text 
had a tape containing a faithful account, comma by comma, of the document. 

Another feature of the telex was the fact of being connected to a ne-
twork with thousands of identical devices. Just like a phone number or a 
network address, each telex had its number, facilitating its dissemination 
and mass use worldwide.

 There was yet another highly valued difference: speed. It was just 
dialing and sending the message. Just like today, with the use of electronic 
mail, it was possible to simultaneously send copies to multiple recipients, 
as many as necessary. Another revolutionary advantage - not yet surpassed 
by new means - was the authentication system for message reception. Many 
may disagree, but who ever sent an email that never arrived to the recipient? 
With the telex, that did not happen. The certainty that the message was on 
the other side was absolute. The receiving terminal always authenticated 
the received message.

 Such characteristics of reliability and quickness allowed their wi-
despread use in banks, factories, large stores (for issuing purchase orders, 
payments and internal records). It was certain that its content would not be 
distorted. Moreover, all would be documented, to undo doubts.

 The system used a similar network to that used in public communica-
tions networks of fixed telephony that most often was exploited by the same 
operators. Though they shared the same physical infrastructure (cabling, 
poles and switching centers) there was no intersection or collision between 
the operations of the fixed telephony network and the telex network. Many 
telecom operators used manuals service for sending telegraphic messages by 
phone. This service, useful for those who did not have a telex terminal, was 
known as the telephoned (or phoned) telegram service, paid in the phone 
bill of the message sender.
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 The service had limitations in the package of characters used such 
as accents. The words were necessarily capitalized. The first generations of 
machine lacked RAM and messages had to be pre-recorded on mechanical 
means and then transmitted to save time. Incoming messages were printed 
on continuous rolls of paper.

Part of the cost of the service was fixed, monthly and included the 
availability of the line, like a subscription. The other part was calculated 
taking into account the number of words/syllables transmitted and the 
distance between terminals.

To reduce the cost of messaging, telex operators have developed a 
pattern of streamlined text, suppressing prepositions, articles, pronouns 
and other grammatical categories, transmitting only the key words in the 
text, hence, the appearance of the term “telegraphic language.” The lead 
(the technique of opening a news story) was also inspired by the telegraphic 
language, at the time of the Second World War, during which the reporters 
involved in covering the front needed objectivity and had little time to bro-
adcast the news via telex to the world. Then came the lead which was the 
head of the text, the first paragraph, demanding answer to five questions: 
who, when, how, where, why?

4. SUBMARINE CABLES
In the era of satellites, telecommunications still rely on a system of 

the mid-nineteenth century: the submarine cables that connect countries 
and continents and allow companies to transmit data and people to com-
municate by telephone and internet and watch television.

Submarine cables carry 95% of voice information and data transmitted 
internationally. Today, most of these cables are provided with optical fibers 
that receive enhanced protection to work under the sea water.

2
RADIOCOMMUNICATION CONCEPTS

1. ELECTROMAGNETIC WAVES
Through the propagation of electromagnetic waves, the stations of a 

radiocommunication system establish contact with each other. Such waves 
spread in the radioelectric spectrum at lightning speed. For this, they have 
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various ways of emission, frequency bands, system types, content (data, 
voice or image).

Equipments for the transmission or reception are exchangeable (as well 
as the radiating elements), according to the desired type of communication. 
The electromagnetic radiation generated by the radiocommunication equi-
pments, is set within a range of frequencies. If it was possible to visualize, it 
would certainly present a gradient of infinite colors, sparkles and twinkles, 
because of the various power levels and modulation types.

Basically, radio waves (called electromagnetic) are part of the light. 
In fact, the contact between telecommunication stations stems from the 
conscious manipulation of these phenomena made possible by human in-
tervention, by the use of the necessary physical means. Each transmission 
throws an ionized beam on the radioelectric spectrum and illuminates and 
the light ocean which lay inert in the vastness of the atmosphere.

A wave traveling at a speed of 300,000 km/s is able to penetrate the 
earth, water and air (depending on modulation type, frequency and power), 
reaching outer space and get lost in the infinite.

2. PORTADORA
To transmit the message, concisely and fully, there is a wave called 

carrier. As its name suggests, it carries the message content, adapting the 
various relationships between the physical means used in the transmission 
such as radios, antennas, cables, duplexers etc. 

The carrier wave is a radio frequency signal that consists of three 
variables: amplitude, frequency and phase. One of the pioneer modulation 
techniques, in which the carrier signal itself holds the message to be trans-
mitted, is the Morse code. In it, the carrier is interrupted by sounds (dot 
and dash) that self translate the message, giving it rhythm and meaning.

3. MODULATION
Modulation is the modification of an electromagnetic signal genera-

ted initially, before being irradiated by a carrier wave. The transmission via 
modulation system is transformed into electromagnetic waves which can 
be recovered by a receiver or radio transceiver. The name of this process is 
demodulation. Then, the information caused by the carrier modulation is 
transmitted by electromagnetic radiation, which can be recovered by a recei-
ver or radio transceiver, through the conversion of electromagnetic waves. 
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From this results the difference between radio transmitters, receivers 
and transceivers. The radio transmitters only transmit. The radio receivers 
only receive, both being unilateral. Now, transceivers are capable of trans-
mitting and receiving. So, they are bidirectional or two-way.

Note that many forms of communication involve modulation like 
speech, for example. When a person says something, the mouth movements 
are performed at levels of low frequency, around 10 Hz, unable to produce 
acoustic waves that can be spread. The transmission of voice through the 
air occurs by the generation of high frequency carrier waves in the vocal 
cords, modulated with the muscular actions of the oral cavity. What the 
ear interprets as speech is a modulated acoustic wave, similar to a modula-
ted electromagnetic wave. The device that performs modulation is called 
modulator.

In summary, the modulation is the exchange of parameters of the 
carrier wave compensating values in a harmonic way and proportional to the 
signal variation form, which is the information that is intended to convey.

4. TYPES OF MODULATION
a - AM

Amplitude of Modulation - or simply AM - is the most popular tech-
nique since the beginnings of radiocommunication. The AM transmitter 
has the property to vary the power level of the carrier, according to the 
modulating signal. 

The AM transmission is characterized by the generation of a carrier in 
the central frequency and two side carriers. They are known as USB (Upper 
Side Band) and LSB (Lower Side Band) sidebands. The sidebands contain 
all the useful information to be transmitted. Thus, the energy generated 
is distributed in the frequency spectrum filled with three different carriers 
(central, USB and LSB), all with the same information. 

The technique known as SSB (Single Side Band) is a refinement of the 
amplitude modulation, able to use more efficiently the binomial electrical 
power and bandwidth. With the advent of SSB transceivers, international 
communications began to be made at any time and to anywhere in the 
world. It was widely used in Brazil, especially for interconnecting stations 
over distances exceeding 500 km. 

 In AM broadcasts, the problems between the signal received by the 
receiver and the background noise are clearly audible. In the search for a 
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better quality of information, experts have created a system based on the 
signal/noise ratio.

 When the AM receiver is not tuned to a carrier, there is a constant 
hiss. Called white noise, the noise is analogous to Newton Disc, composed 
of various colors, which, combined, have only the white tint. 

This noise is produced by the integration of infinite natural and ar-
tificial noises of various frequencies, such as cosmic radiation, lightning, 
noise caused by electrical and electronic devices, including the receiver itself.

To ensure the receivers the separation between information and 
noise (signal/noise ratio), the transmitters began to generate increasingly 
intense carriers to be irradiated by increasingly larger antennas. Then came 
the AM transmitters of thousands of watts (kilowatts) still used today by 
commercial broadcasters around the world. 

b - FM
 The battle for the end of noise was not won by AM. The modula-

tion FM (Frequency Modulation) reduced the problem to a minimum 
and allowed a signal quality that extended beyond the limits of human 
hearing. The receiver with a smaller band reception also receives far less 
noise. Therefore, the system gain is much better. 

The revolution began in the 1920s. The intention was to eliminate 
unwanted noise in AM radio broadcasts. It was decided to study the Fre-
quency Modulation (FM). The study was based on a wave called cosine. Its 
main feature was to have a variation proportional to the modulating signal, 
capable of maintaining a constant balance in wave amplitude.

In the experiments, scientists faced the two main factors of AM de-
gradation: thermal noise and nonlinear distortion. What did they do? They 
increased the channel width. That means that there was an increase of 
the frequency range, path through which the content of communication 
travels, allowing the removal of noises. Then, they solved the problem of 
non-linear distortion.

Such studies were useful not only for broadcasting, but they also 
determined the type of FM broadcast as the main in various forms of com-
munication, especially the commercial radiocommunication.

It stands out that the FM signal propagation is limited and restricted 
to rays of local range. It hardly exceeds more than 60 kms, on average, 
except under conditions of exceptional propagation or when linked with 
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other system types - satellite, for example. On the other hand, the signs 
at AM reach greater distances, but are subject to changes due to obstacles 
(such as concentration of buildings, mountains and hills) on their way.

5. FREQUENCY BANDS
Frequency is a wave physical quantity that indicates the number of 

occurrences of an event (cycles, turns, oscillations etc.) in a given time 
interval. 

Being a magnitude of infinite order, the telecommunications in-
dustry, technological research universities and governments share the 
radioelectric spectrum in frequency bands which are in turn divided into 
channels and assigned to the various telecommunications activities. Thus, 
segments of broadcast, TV, aeronautical, maritime, business navigation, 
radio astronomy arise, among many activities which are essential to the 
social and economic development.

3
CONVENTIONAL RADIOCOMMUNICATION 

Conventional radiocommunication systems have stations equipped 
with common transceivers. They are used for voice communication, 
but they also can serve for data in small volumes and low speed. It is 

the commercially most requested type of radiocommunication in primary, 
secondary and tertiary sectors of the economy.

Here are the advantages of the conventional radio communication system: 
a - lack of charging. Just an annual fee is paid to Anatel, of very low value.
b - availability. The system is accessible for 24 hours to all network users. 
c - instant communication in group, fundamental for networks dedi-

cated to essential and sensitive missions such as safety, health, environment, 
fire department and other services in which every second can be decisive.

d - a leadership tool, indispensable to the commanders committed to 
their teams. A means by which they can follow different routines. And yet 
facilitates rapid intervention in unforeseen situations, necessary to mitigate 
setbacks, material and human losses.

e - it provides service in any coverage area, offering data and voice com-
munication.
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1. PRIVATE NETWORKS
Other commercially available systems, mobile communications pro-

viders, today cannot meet the demands with the same richness of detail 
and customization, especially customers away from major centers, which 
operate in sectors such as agribusiness.

For such cases, the solution is the design of a private communications 
network capable of providing signal coverage for large territorial exten-
sions, reducing costs with mobile telephony, improving and optimizing 
the production process.

2. NETWORK TYPES 
Telecommunication networks can be:
a - peer-to-peer
b - Peer-to-multidrop
c - Multidrop-to-multidrop 
The peer-to-peer network has direct communication, also called 

desimplex in which all devices receive and transmit at the same frequency.
In peer-to-multidrop network the equipments receive on certain 

frequency and transmit on a different one.
In the case of multidrop-to-multidrop, two networks are connected 

by a radio or internet link. This type of interconnection must be well 
discussed with the client. It works connected and increases the coverage 
area, also expanding the number of users.

3. TYPES OF STATIONS 
a - Portable station

The portable station allows the radio user ample mobility. The hand-
set can be used freely throughout the coverage area of the radiocommunica-
tion system. It is also called HT (Hand Talk, which means hand-held radio).

Currently there are many systems designed to ensure mobility to its 
users. There is a directly proportional relationship between the coverage 
area and the number of relay stations that produces quality coverage to 
portable stations with five watts maximum power.

Many portable radios circulate in the field, away from the office. 
Thus, repeatedly, the battery exchange is impaired. In such cases, it is 
recommended to purchase a second or third battery for immediate re-
placement. 
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b - Mobile station
Usually installed in cars, trucks and service vehicles, mobile stations 

ensure mobility and quality communication within the coverage area of 
the radio communication system.

Regarding power, they work with 25 to 45 watts, depending on factors 
such as frequency band (VHF or UHF) and the position of the antenna in 
relation to the vehicle driver. Observe the rules of occupational health of 
users.

c - Fixed station
This is a station installed in buildings. It takes strategic role in com-

mand locals with the function of coordinating the mobile and portable 
stations, either in task follow-up or in coordinating emergency actions of 
the main activity of the company, business or department.

In some cases, such stations work as the nerve center of the entire 
operation. Examples are certain public networks which perform essential 
services, such as COPOM (Military Police) and COBOM (Fire Department 
of the state of São Paulo). 

The same system is adopted by numerous networks of service con-
cessionaires of water and sewage, electricity, transport, highways etc. The 
power ranges from 1 to 45 watts, depending on several factors, such as 
coverage area, antenna type, simplex or duplex mode, antenna height and 
safety limit required by Anatel.

d - Repeater station
The role of the repeater station is to expand the coverage area of the 

radioelectric signal, allowing communication of mobile, portable and base 
stations located at a greater distance.

It connects the stations of the network and acts as the heart of the 
system. It therefore requires special care in all phases of work, from the 
Site Survey of the intended coverage area, infrastructure required to its 
implementation and demand of the system it should support. Here is a list 
of priority:

a - Number of stations
b - Interconnection with other networks
c - Call traffic
d - Average duration of each call
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e - Projection of air time (daily, monthly, annual)
They are a series of essential information to determine the model of 

equipment that will be most efficient to the service.
Most repeater stations currently installed in Brazil are not approved 

for this category. In fact, mobile devices are adapted for use as repeaters in 
disagreement with Anatel (Resolution 242), which approves and certifies 
products for telecommunications. 

Improvisation causes problems to the alleged repeater station, due to 
the lack of a project to harmonize the universality of its components, such 
as converter supply source (110/220 to 12 volts), controller interface, cabinet 
for storage of devices etc.
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4
PERIPHERAL: THE HIDDEN STARS

Some hidden stars twinkle in the radiocommunication show. 
They act silently and most users do not even suspect its existence. 
They are, indeed, some peripheral instruments indispensable for 

successful radio transmission. Here are some names: duplexers, interfaces, 
connector cables and antennas. Few people know that many problems are 
caused by improper use or installation of such components.

There are several categories of antennas, cables, connectors, duplexers 
and interfaces, with significant price differences. It occurs that depending 
on the desired result, it is worth investing a little more in a given input, 
because it is certain that the compensation will come in the form of incre-
ased productivity. The customer should hire an experienced consultant 
for the subject, without commercial interests, prepared to provide proper 
orientation and avoid waste.

1. TOWERS
The tower is other equipment often ignored by the user, despite its 

size. It is there, however, to ensure that the coverage area of the radio signal 
is sufficient and proportional to the communication needs of the customer. 
The larger the area to be covered, the higher the tower, or the number of 
them.

Thus, the system can be expanded without limit, provided that there 
are VHF networks, whose signals cross hundreds of miles through links 
placed strategically at selected points in altimetric surveys and geographical 
maps from IBGE.

There are two types of tower: the guyed and the freestanding. The 
guyed towers have been the most economically viable option. Its only dra-
wback is the space that needs to be installed - the area around it. On the 
other hand, a freestanding antenna can be raised in a much smaller space, 
without the need of fixing cables. Its cost, however, is much higher due to 
the cost of the concrete base for a correct installation. 

In general, good specialists and consultants recommend the economic 
guyed tower, without prejudice to the final outcome.
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2. ANTENNAS
There are various types of antennas, classified in several ways, depen-

ding on the type of station: portable, mobile, fixed and repeater. 
Regarding the type of lobe radiation, it can be omnidirectional in the 

style ground-plane and collinear, pattern yagi or corner reflector. All are 
useful for application and configuration of the system that will be installed.

The antennas can get more or less gain. Gain on radiocommunication 
is synonymous with sensitivity and performance. The more sensitivity, the 
greater will be the ability of the antenna to receive and transmit. The gain 
is also connected to the power the radio, via cable, sends for the antenna 
to irradiate.

The most requested type of antenna is the ground-plane for being 
the most economical, easy to install and transport. 

The power radiated by the antenna is called stationary. When the 
stationary is reset, 100% power is being irradiated. In radios installed in 
cars, a perfect grounding that enables the stationary to be reset is hardly 
achieved, except in the case of a fixed antenna on the center of the pier-
ced hood. 

As the number of clients who have leased fleets is currently expres-
sive, brackets have been used in rails and trunks. The most we can get in 
these cases is 1 or 2 dB’s of reflected. The harmony between radio, cable and 
antenna ensures the good performance of each of the stations.

The technical service shall pay special attention to equipment per-
formance, which falls a lot if the stationary is high, which may damage the 
power module of the equipment in extreme cases, because of all the power 
that is no longer irradiated by the antenna.

Regarding the antennas in mobile radios, Whip is the longstanding 
type in the market, thanks to the good cost-effective relation. There are 
also dual-band antennas for use in radios of the same type. They transmit 
and receive on VHF and UHF and perform operations Crossband which are 
common in amateur radio.

Consider using original or similar quality antennas for portable ra-
dios. Firstly, it is advisable to discard the antenna stubby type, small, which 
diminishes the ability to transmit and receive of the portable radio. With 
5 watt radios operating peer to peer over short distances, the difference is 
not noticeable. But in situations that require maximum from the radio, the 
performance is seriously compromised.
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3. DIRECTIVITY
In telecommunications, the term directivity refers to the opening 

angle in the horizontal plane of irradiation. Omnidirectional antennas are 
designed to radiate and receive equally in all directions, while directional 
antennas channel all their energy in a smaller area than 360º. 

The correct choice and the definition of an antenna depend on a detailed 
study of the relief of the coverage area. It is advisable to make several theoretical 
and practical projections to obtain a conclusive report on the best antenna.

4. WHIP ANTENNA
The name Whip antenna is an allusion to the swinging motion made 

at the mobile station. It is a model used in cars and can have various types 
of adaptive support, according to the characteristics of the vehicle.

There are two models. It can be 0 dB of gain or 3 dB of gain. Remember 
that the higher the gain, the better the performance, especially in reception. 
The length varies according to the frequency range.

5. GROUND PLANE ANTENNA 
The ground plane antenna is the most common in the bases and repe-

aters. Its advantage is the small size, reasonable price and ease of installation 
in any frequency band. It’s different from collinear, with fixed dipoles and 
divided into different types by sub-band.

6. COLLINEAR ANTENNA WITH COILS
They are used in basic radios and erroneously in repeaters. After all, 

its mechanical characteristics are fragile, designed for base stations and close 
to the ground operation, where the winds are not strong. Because of its low 
cost, they end up being used indiscriminately in repeaters. Consequently, 
they require frequent repairs and replacements. It also weighs on its resume, 
negatively, the fragile mechanical strength. Not rare cases arise of liquids 
seep into still new antennas.

7. COLLINEAR ANTENNA WITH DIPOLES
It offers everything you would expect from a good antenna: sensitivity, 

robustness and quality. Depending on the type, it is much more expensive 
than the ground plane model, but it’s worth it. It lasts longer and prevents 
duplication of work. It is also superior in sensitivity. 
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Their dipoles can be installed in two ways: a) totally aligned, one for 
each cardinal point or b) targeted to the regions in which it is intended to 
give greater coverage as adequate to the relief.

8. DIRECTIONAL ANTENNA (YAGI)
This is an antenna developed by two teachers of the Japanese uni-

versity Vohoku, Hidetsugo Yagi and Shintaru Uda. Hence, the name of the 
first set in the piece - Yagi. 

They are extremely useful antennas to optimize the radio spectrum. 
Instead of radiating in all directions like omnidirectional antennas, they 
transmit in only one direction, varying the lobe irradiation in a few de-
grees, thereby avoiding unnecessary large space occupation of the radio 
spectrum.
 
9. DUPLEXERS 

The duplexers join the existing impedance between the frequencies of 
reception and transmission operated in the duplex mode (when the entire 
network in a canal system receives and transmits on another).

In the VHF band, the spacing between channels is 4.6MHz, in the UHF 
band, the spacing is 5MHz. This difference is often called offset.
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5
IMPORTANT CONCEPTS

1. IMPEDANCE
Impedance is one of the most important features in transmission 

systems, especially in cables and connectors. In electrical terms, it is the 
ratio of the voltage between the conductors and the current flowing in the 
same conductor.

In homogeneous coaxial cables, impedance is a constant characteristic 
for the entire length of the cable.

In radiocommunications, the most common characteristic impedance 
is 50 Ohms. 

Equipment or passive components to be used must have the same 
characteristic impedance. Any variation may cause electrical mismatch 
and distortion in transmission.

2. POLARIZATION
Polarization is the direction of the oscillation of the electric field vec-

tor. Generally, in mobile communications, the polarization is vertical. In 
broadcasting systems, the polarization is horizontal or circular.

3. VERTICAL AND HORIZONTAL DIAGRAMS
In most cases, the characteristic of propagation of an antenna can 

be described by the elevation by means of the diagrams of horizontal and 
vertical irradiation. In mobile communications, the definition is made by 
the components of the magnetic field horizontal plane (H plane) and the 
components of the electric field vertical plan (E plane).

4. GAIN
In fact, an antenna does not have the property to improve the quality 

of radiant energy through its gain. 
An antenna without gain radiates energy in many directions. A high 

gain antenna concentrates the energy in a segmented angle in the three-
dimensional space. 

At high frequencies, the gain is usually defined with reference to the 
isotropic radiator. That is, the relation between the power radiated by an 
antenna in its main lobe and the electric power injected in it, expressed in dB.
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5. ANTENNA APERTURE 

The antenna aperture is technically called angle of half radiated power 
and reaches half of its amplitude relative to the direction of radiation. The 
half-power points are symmetrical around the radius containing the peak 
of the main lobe. These points are also known as 3dB points.

6. GAIN REFERENCE
There are two types of gain reference. The dBi, which works against an 

isotropic radiator (the isotropic antenna is an abstraction, it does not exist). 
It is most commonly used in the specifications of European manufacturers.

The other gain reference is the dBd, which acts against a ½ wave dipole. 
It is the most used in the specifications of U.S. manufacturers.

The gain of an antenna is connected to the characteristics of its ra-
diation. It can be calculated through the half-power angles in the vertical 
and horizontal planes. The half-power angle is inversely proportional to the 
gain (to convert dBd in dBi we use the formula ‘dBi = dBd + 2.15’).

The gain in antennas is obtained by adding more radiating elements 
or parasites to the equipment forcing the narrowness and the lengthening 
of its main lobe and decreasing its half-power angle.

In other words, every time a segment (coil) is added, increasing at 3 
dB the gain of an antenna, the ERP (effective radiated power) is doubled.

Thus, selecting the correct antenna gain requires a lot of analysis 
and research. One of the main tasks of design engineers is to combine 
the customer’s need and Anatel regulations, using the radio spectrum 
rationally.

7. FRONT-TO-BACK RATIO 
 The front-to-back ratio is defined as the gain of the main lobe gain 

compared to the posterior. The higher the value (in dB) of the relationship 
front/back, the better the insulation behind the antenna, ensuring greater 
protection from signal interference between antennas of the same BTS (base 
station) or between different BTSs.

8. MINIDUPLEXER
The length of the antenna connected to the radio transmitter is di-

fferent from the length of the radio antenna connected to the transmitter 
of the repeater. 
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This difference has to be harmonized so that the stationary of the 
repeater is reset. If it does not, the whole network performance will be 
compromised, since it is the heart of the system, which radiates the signal 
over the entire coverage area. 

How does it work? Its role is to allow the passage of the band proper-
ly adjusted to radio and antenna, besides rejecting any frequency other 
than the programmed. So it is when it transmits and receives alternately, 
providing great stability to the system.

Its use is not mandatory. Nothing prevents the repeater from 
working with two antennas, provided that there is space between the 
reception antenna and the transmission antenna. Since roughly the si-
tes of repetition, as well as the towers are built to accommodate a single 
device, it is necessary to optimize the space, whether internal (which 
accommodates racks that serve as shelter for the equipments) or external 
of the tower itself.

It should be noted that, by resorting to two antennas, also twice 
in cables for transmission will be needed. There are three types of mini-
duplexers: 4 cavities and 6 cavities duplexers, 4 cavities ARS duplexer and 
6 Cavity ARS duplexer.

9. FILTERS
What was clear about duplexers also applies to filters, especially about 

the purity of the signals and the rejection of harmonics and spurious. They 
are installed on a simplex frequency, usually a link responsible for a link 
between two stations (base or repeater).

10. COAXIAL CABLES
Coaxial cables are often the cause for error in many purchases for 

installation of bases and repeaters. There are several gauges of coaxial cables, 
therefore, with numerous capabilities for attenuation of losses. The reason 
of being and existing a cable in radiocommunication, besides connecting 
the radio to the antenna, is to reduce the power loss.

It is essential to work with towers lower than 50 or 60 meters in large 
and medium-sized projects. After all, one must ensure that the ability to 
transmit and receive of the repeater is not compromised. How to ensure 
success? Just use high quality coaxial cables, lean over the clipboard and 
calculate what is more viable, more cost-effective. 
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11. LEAKY FEEDER CABLES
This is a model of cable whose manufacture eliminates the use of 

antenna. The cable itself is the antenna. So, it is manufactured to a certain 
frequency and is widely used in underground and mining tunnels. They are 
also called radiating cables and they have application in various spectrum 
bands, including cellular.

12. CONNECTOR
The connector links the ends of the cable to the radio and the 

antenna. The poor isolation of the active and negative poles can cause 
serious damage to the equipment, reduce performance, cause unwanted 
noise and hiss.

All stations - except for the portable ones - have mobile connectors, 
bases and repeaters. For the mobile, it is common, due to the shake of the 
vehicle, the connector to detach from the radio, taking it out of the air. 
Therefore, the user should, as a routine, check if they are screwed properly. 

13. INTERFACES
Just like there are ready computers that leave the factory mounted 

(IBM, HP), there are also ready repeaters (Motorola, Vertex, Icom) which 
leave the assembly line the same way as PCs. However, as they are imported 
equipments, the high cost does not seduce the consumer. Moreover, the 
lack of good technical support in the country concerned induces the client 
to facilities offered to mount local repeaters.

Thus, most consumers have opted for the repeater set as standard, 
comprising two mobile radios switched by an interface. 

The interfaces are only needed in mounted repeaters, since there is 
no link in the system. They aim to switch the transmitter to the receiver 
radio, having other features, according to manufacturer and model.

14. INSTRUMENTATION
Many companies and organizations try to solve the problem of the 

radiocommunication system by buying more radios. Just the same way that 
a financial problem is not solved with more money, a failure of radiocommu-
nication system is not solved by increasing the park or replacing equipment.

To resolve an impasse in radiocommunication networks it is necessary 
to dive deeper into the issue, identify problems of structural and cultural 
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nature. Thus, you can know how many fronts there are on the horizon and 
which the proper weapons to fight are. 

Anyway, quality work is not produced - in terms of system deploy-
ment and maintenance - only with good will and a handful of screwdrivers. 

Note that obtaining the necessary instrumentation is not everything. 
There are companies that have the equipments but do not have professional 
technicians trained to use them. 

To laypeople such measures may seem expensive, when in fact they 
are the most cost-effective for the client. Even because you do not need to 
redo everything and nor will there be damage because of system halt, which 
in many operations stop the industrial unit.

Thus, two things are needed to produce an honest work in the sector: 
technical expertise and quality technical instrumentation.

It is up to the consumer of telecommunication products and services, 
a caution: carefully choose reputable companies which have good referen-
ces in the region in which they operate, not to be influenced by titles (not 
always in line with reality) and low prices.

6
RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS

1. ANALOG TRUNKING SYSTEM
Trunking radiocommunication systems have as a basic principle a 

controller channel that selects a free frequency in a package within the 
radio spectrum. The choice allows different groups to communicate at the 
same time according to the availability of channels and number of groups.

Analog trunks are widely used in companies owning many terminals 
and several specific groups. As for trunking systems available, there are 
several protocols (such as the LTR, MPT 1327, among others).

2. DIGITAL TRUNKING SYSTEM
Equally used by large networks, digital Trunking systems have features 

that enable network integration via general call, group call, selective call, 
feature to disable from a distance lost or stolen radios. They facilitate the 
automatic roaming services, encryption, confidentiality of communications 
and rapid dialing by memory. As the protocols using the modulation tech-
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nique of TDMA (Time Division Multiple Access), the digital system is the 
most common used in the trunked radiocommunication. Some systems 
are hybrid as regard the technological platform.

3. TETRA STANDARD ETSI
Terrestrial Trunked Radio is the full name of a protocol. To facilitate, 

it is commonly called TETRA. Widely used in Europe, the system has as 
a major advantage the operation with mobile phone networks which use 
the GSM platform. It provides access to 3G services in addition to a wide 
range of features

4. DIGITAL P25 PROTOCOL
In the early 1970s, the radioelectric spectrum of some large American 

cities was congested by radiocommunication stations of public security.
To solve the problem, the FCC (Federal Communications Commis-

sion), equivalent to the Brazilian government agency Anatel, proposed 
the implementation of trunking solutions. Manufacturers, distributors 
and service providers of the United States initiated different technical 
studies to define the trunked radio standard to be destined for security 
agencies.

Between the late 1970s and mid-1980s Project 16 was completed. This 
system prototype was composed of five repeater stations, operating 10 ra-
dio channels in duplex mode, in the range between 806 and 866MHz. The 
channel width of 12.5 kHz and 5MHz spacing between channels (offset) 
was defined. The modulation of voice channels was analog, but tests with 
digital channels also started at the same time.

 In Chicago 150 network stations were installed for the traffic of prio-
rity data on police reports. They followed three basic lines of information: 
address, phone number and name of a contact person, so that the police 
cars could move up to the point of call with greater agility.

The first equipments were marketed by Motorola and for a long time 
they were considered as standard trunked radio.

A few years later, the demand for data traffic forced digital technology 
to replace the analog network of Project 16. As occurred earlier numerous 
studies were demanded and the new system was named Project 25. The 
commercialization of this standard expanded beyond the borders of the 
United States and is currently adopted in many countries. 
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7
DIGITAL TECHNOLOGY

There are many radio systems currently available on the corporate 
market for telecommunications in the country. Here are the main:
a - conventional analog system
b - analog trunking system
c - digital trunking system (with open and closed protocol) 
Either system has quality differential in the transmission of voice 

and data, among other features. The offer is due to several factors, such as 
increased competition among manufacturers, technology developments 
and segmentation of specific products for specific industry niches. This 
scenario favors the final consumer. 

Considering the high investment in both the acquisition and main-
tenance of any type of system, IT managers should meet the expecta-
tions of their customers and minimize the financial impact without 
jeopardizing the quality.

In the case of Trunking systems, investment could reach figures of 
millions. It is essential to analyze the prospect of life of the equipment 
park, estimated costs of maintenance and terminal replacement, up-
grading of the repeater sites, without losing sight of that in technology 
everything gets obsolete in a shorter and shorter period of time.

At the time of system operation, the customer often ends up frus-
trated and the technical manager of the company is dissatisfied with the 
transaction. Therefore, it is recommended to separate the real from the 
unreal, which is no easy task.

To avoid annoyances and maximize gains, there are independent 
consultants, engineers and lawyers in the market, specialized in the 
area, able to safely guide companies and government agencies. These 
professionals manage and analyze the functioning of the systems and 
are concerned with the adoption of technical standards required by 
legislation.

Both in the acquisition of a new system or in the upgrade of the 
installed system, the first step toward a safe investment is to know exactly 
what the company needs. Then, purchase an appropriate system to meet 
your needs. And even more: to see that the system chosen is within the 
strategic vision of the IT manager.
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We emphasize that everything should be tested before purchasing. 
It is essential, for this evaluation, the final user’s engagement in scenarios 
involving the routine of the company/entity. There are specific contracts 
for such situations, which provide stability in the business relationship and 
offer security to both parties.

8
DIGITAL RADIOCOMMUNICATION: 
THE NEW FRONTIER

Mankind entered the XXI century with numerous political, 
ethnic, religious and cultural differences. Some of them are 
fruit of the synergy of people caused by globalization. Others 

have existed since ancient times. However, within the technology, Arabs 
and Jews, blacks and whites, opposition (PSDB) and pro-government (PT), 
punks and Goths, all bow to the new global order of the digital world.

1. INTERNET PROTOCOL 
TCP/IP is the official internet protocol. Among numerous opera-

tional benefits, the TCP/IP was responsible for standardization, expan-
sion and improvement of the various services available, today accessible 
worldwide. These services support applications and tools such as email, 
web browsers, mobile and fixed telephony, internet sites and infinity of 
solutions.

Motorola has designed a complete line of solutions based on the 
digital platform. It is related to the family of broadband products (PTP 
and PMP Motorola), Astro lines (P25 protocol) and Dimetra IP (TETRA 
protocol) and Mototrbo, which operate in an integrated manner, ensu-
ring security, stability and reliability to the users. The great advantage of 
the line of products Mototrbo is that they allow the gradual migration, 
taking advantage of the existing analog radio parks.

Transition (in progress since December 15, 2008, through Reso-
lution 523) is necessary because of the great congestion of the radio 
spectrum. Thus, the first benefit of digital radiocommunication system 
is the optimization of channels, and indirectly, the preservation of the 
environment in several ways.
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2. FROM ANALOG TO DIGITAL
The types of modulation have been modernized and differentiated 

over time. Such differences, since the beginning, were intended to convey 
more information with higher quality. The migration from analog to digital 
system is no different. Digital systems are needed to improve the quality 
of service, according to consumer interest. For the Brazilian government, 
the role of digital systems is to rationalize the spectrum, optimizing the 
current number of channels.

 The migration process of these systems, now in progress, is irreversible, 
especially for the corporate client with lots of frequency over wide areas. 
Anatel even created some sort of prize for anyone to anticipate change. 
Thus, in case of litigation by dispute over certain channel, the user who 
migrated first to the digital mode will have priority, reinforcing the principle 
of precedence as set out in various branches of law.

3. SYSTEM DEPLOYMENT 
Often, the anxiety of the client, the cramped schedule, pressure from 

users and the lack of strategic vision over the purchased product make 
unfeasible performing a quality work. Hence, the result can be a system 
below the customer needs.

Firstly, the interested party must give the engineering consultant 
freedom to plan the process step by step, mapping needs with precision and 
planning the most appropriate network architecture.

4. NETWORK TOPOLOGY
It is essential for the project to identify the needs of each sector of 

the company. This process requires extensive coordination and interest of 
the managerial areas. It is no coincidence that this phase determines the 
amount of base stations, mobile, and portable repeaters, number of channels 
required, interconnected or not interconnected networks and the degree 
of mobility required by the user.

5. ARCHITECTURE AND PREDICTION
Defined the network topology, the next step is to establish what the 

architecture will be like, determining the type of technology needed to 
meet the demand. Therefore, it is indispensable to make a prediction of 
coverage. It is up to the contract manager to fix the minimum premises that 
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the service provider and the equipment supplier should ensure by contract.
Then the moment of defining the minimum premises about who will 

run it, arises. That is: the minimum instrumentation for performing the 
task, the qualification of the professionals involved and the procedures to 
be followed, while ensuring compliance with labor standards.

Finally, one can get a lesson from experience. Rush is a common cause 
for failure in most cases. Doing without thinking much. The client, invol-
ved by the rhythm of work, acquires the radio equipment without defining 
with the provider of products and services on the minimum requirements 
on coverage area and minimum signal level in dBm, dBi or micro volts 
of strategic areas. In this case, the risk of wasting money and delay in the 
facilities is very high. Therefore one must think, plan, hire professionals 
recognized in the market, and then do. 

6. INFRASTRUTURE
Premises of infrastructure are often forgotten in most projects, al-

though they are essential for the proper performance of the system. It is 
understood as infrastructure all the inputs required for the installations 
where the repeater stations, base stations and mobile stations will be build.

In general, the construction begins by building up the system that 
will support the repeating system. The site should be clean, safe, cool and 
functional about the requirements in civil engineering. The electricity 
needs stabilization, grounded with anti surge protectors and with electrical 
current compatible with the consumption demand of the equipment. The 
lack of such resources will negatively impact the system performance. The 
malfunction may subject the entire apparatus to constant interruptions 
and outages.

Yet in the infrastructure question, the tower that will house the 
antennas of the repeater is essential in the operation. It will take careful 
planning of its power to avoid wrong dimensioning. The calculation of the 
structure should consider proportional ratio between weight, height and 
base, to be safe, functional and effective. The technical standards meet the 
standards of Telebras, which are reference also to operators of mobile and 
fixed telephony.

It is also worth mentioning the necessary attention to the foundation 
and lighting. Incorporated into the tower, the lightning-rod system will 
work, for which there are now several techniques and methodologies. 



114

DIGITAL RADIOCOMMUNICATION 1

7. SUSTAINABILITY 
The radiocommunication systems, in essence, are dependent on the 

supply of electricity. Thus, the projects of repetition sites cannot waive the 
commitment to a sustainability project, converting solar energy - a hefty 
and plentiful resource - into quality electricity, cleanly, without deforesta-
tion, pollution or other ills.

8. SOLAR ENERGY
There are some basic premises to devise a system for generating effi-

cient solar power, and suited to the needs of the repetition site. One is the 
correct installation of energy capture boards that depend on a proper angle 
for best performance all year, absorbing larger amount of solar energy. 

Other important premises are: study of the historical rainfall/clou-
diness index of the installation area of the repeating site, study of the re-
lative humidity to design the system for energy storage, studies about the 
supportable load by the system and the latitude of the location to fix the 
coefficient of the site insolation.

9. THE GREEN REPEATER PROJECT
Then, once designed the construction project of the repetition site, 

it is necessary an environmentally friendly repeater, able to optimize the 
radioelectric spectrum, today so congested by the demand for wireless 
communication.
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9
WIRELESS TECHNOLOGY

1. SPREAD SPECTRUM 
The spread spectrum (OFDM) is a transmission technique for digital 

signals emerged during World War II, in order to convert the information in 
a signal similar with a radioelectric noise. The aim was to avoid monitoring 
by enemy forces.

The spread spectrum technique uses several simultaneous channels 
to transmit data. This set of carrier acts as a bundle of channels and carries 
more data in less time. Thus, the full set of information is not lost when 
only one channel is invaded by the enemy. 

Another advantage of the spread spectrum is the extremely low power, 
not getting 0.5 watts. Initially, the spread technology did not have much 
commercial application. However, its improvement enabled the transmis-
sion of data via radio with high reliability and the conquest of better and 
better transmission rates. 

This success made its use widespread in local networks (LAN) or regio-
nal networks (WANs), providing great flexibility and mobility to its users. By 
the way, the possibility of creating links interconnecting networks triggered 
its wide use in various everyday situations. Spread spectrum equipment use 
standardized protocols for wireless networks (IEEE 802.11). 

Their interfaces support major protocols of existing networks.
The IEEE 802.11 standard originally predicted transmission rates up 

to 2 Mbit / s.
The IEEE 802.11b version sets the use of rates up to 11 Mbit / s.
Today, there is an N version, which has a higher performance capabi-

lity. In general, the data interfaces available are of the Ethernet type.
The most common services offered are interconnection of corporate 

networks or of Internet access (which competes directly with the ADSL 
services type). In both cases, the bandwidth offered to each user depends 
on the chosen architecture.

a - TDMA
TDMA (Time Division Multiple Access) is a modulation technique to divide 
a frequency channel in more than one interval of distinct time, allowing 
simultaneous access to more than one call at a time.



116

DIGITAL RADIOCOMMUNICATION 1

b - IDEN
IDEN (Integrated Digital Enhanced Network) is a mobile communication 
technology, developed by Motorola. It combines the services of digital two-
way radio, cell phone, data networking and messaging into one system/
device using TDMA technology. IDEN allows the use of up to six simul-
taneous conversations on a channel 25 kHz. In Brazil, IDEN technology is 
used by Nextel. 
 
c - CDMA
 CDMA (Code Division Multiple Access) is a way of transmitting information 
or data based on the formation of encoded packets, allowing its organization 
and voice identification in a logical and orderly manner, through a complex 
process of multiplexing.

d - GSM
 GSM (Global System for Mobile Communication) is a mobile platform 
widely used today, with over one billion users. It is adopted in more than 
200 countries.

e - SLF
SLF (Super Low Frequency) is a range of frequencies between 30 hertz and 
300 hertz.

f - VLF
VLF (Very Low Frequency) consists in electromagnetic radiation through 
the electricity transmission lines into alternating current. It is also used in 
radiocommunication network in submarines.

g - LF
A LF (Low Frequency) is a radio frequency band between 30 kHz and 300 
kHz. In some places on the planet, the LF band is used in broadcasting. Due 
to the wavelength, it also serves to air demarcations, navigation, weather 
information and research of ionospheric layers.

SPECIAL TRANSCEIVERS
a - Intrinsically safe

There are even some types of special equipment and among them, 
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the so-called intrinsically safe line, currently manufactured by various 
global brands. They are required in areas where there is risk of explosion. 
Submitted to a special sealing process, the intrinsically safe line is produced 
under strict criteria, with the goal of avoiding explosions caused by sparks 
and accidents caused by the handling or simple exposure of the battery of 
a portable radio in areas of risk, exposed to a particular category of gases.

The use of intrinsically safe equipment line is mandatory for oil com-
panies and active segments in areas classified as hazardous. In Brazil, the 
equipment requires the approval of Anatel and the certification of INMETRO.

b - Man down
The man down system is widely used in control and monitoring 

of people who work confined. The equipment is able to detect falling or 
fainting of a confined worker and set off an alarm to the network, typically 
monitored by health professionals, fire brigades and related.

c - Professional radios
Another great advantage is the robustness of radiocommunication 

equipment. By tradition, its equipments are designed according to the stan-
dards and military norms. For some industries, there are specific tests such 
as Accelerated Service Life of Motorola, performed to simulate adverse 
conditions, of impact and temperature, among others. The most common 
military norms are the MIL-SPECS 810 E and F standards. 

To control the infiltration of liquids and dust, there are two tests to 
measure the sealing capacity of the equipment in relation to the external 
environment, IP57 and IP64. These standards ensure greater resistance 
regarding the most common threats.
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10
SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT

The activity of the telecommunication sector causes impact on the 
environment in several ways, either by the use of airwaves, either by 
the discarding of materials which are aggressive to nature such as 

batteries used in portable radios. Once accepted the fact, it becomes possible 
to help build a better world within the companies themselves, encouraging 
the practice of actions by the rational use of environmental resources and 
a focus on less environmental impact.

1. RISK OF RADIATION 
The world is increasingly saturated with electromagnetic waves. They 

are everywhere: in the streets, offices, farms, cities, hospitals, industries, 
shopping centers and homes. Such saturation concerns health officials, since 
the number of equipment produced and placed on the market is increasing.

Besides the preservation of health, there is another source to be shel-
tered. It is the space over which electromagnetic waves travel. Without this 
path, the world of mobile technology would never exist. Scarce and non-
renewable natural resource, only now it starts being protected by rules 
and rational standards of correct use. A federal law of 2009, for example, 
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makes it mandatory for measuring radiation in base stations and repeaters. 
Anatel (Resolution 303) fixes the proper installation, allocation and use of 
telecommunications systems.

For the approval of telecommunications systems, today it is necessary 
a technical report certifying that the said system was installed in accordance 
with legal norms and standards.

In this sense, hiring good technicians is essential to public health and 
environmental conservation. It is recommended that an electrical engineer, 
hired to develop technical design for regularization of a telecommunications 
system, is present at the premises. Only the presence in loco will be able to 
produce a responsible and quality work.

11
DEMANDS OF THE RADIOCOMMUNICATION 
MARKET

There are two main groups of demands from users of the radiocom-
munication system: 
a - the demands of the microeconomic market
b - the demands of the macroeconomic market
The microeconomic market congregates sectors linked to the area 

of services, companies that provide services to third parties in the supply 
chain, whether individuals or legal entities. 

The scope is quite extensive. To better illustrate, here are some seg-
ments: security companies, concierge, maintenance and cleaning, hotels, 
supermarkets, parking lots, shopping centers, vertical and horizontal resi-
dential, commercial stores, and building maintenance companies, as well 
as all sorts of services that with the phenomenon of outsourcing, do not 
stop growing. 

Included in the package are demands from the microeconomic ma-
rket, mostly with systems that operate in simplex mode and with simple 
network topology, few channels, small coverage area and low degree of 
interoperability with other networks or systems. They operate with a few 
radios, hardly more than 100 units.

Macroeconomic demands are usually determined by large compa-
nies which contract services such as industries of different segments of the 
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economy, direct public administration, public companies, universities, 
construction companies, agribusiness, pulp and paper industries, sugar 
mills and ethanol, mining companies, oil companies, road and electricity 
concessionaires, water and sewer service.

In the official apparatus, departments of public security, health, edu-
cation, environment and financial institutions in the government sector. 
Eventually, between them, some of the microeconomic group can appear 
that because of their size, have a differentiated demand.

The demands of these special clients show up in relation to others by 
the large amount of equipment, networks, channels, interoperability with 
other systems, complexity of network topology, links, need to cover large 
areas and management of risk situations.

12
REGULATORY STANDARDS

Not everything that is technically possible is legally feasible. There 
are regulations and standards to be followed with respect to the 
channeling of frequencies and minimum number of stations in 

some networks. It is recommended, before you buy equipment and set the 
frequency range, a comprehensive study of the availability of channels in 
the region. There are cases where equipment is purchased and are not even 
installed because of the lack of available channels. 

To avoid planning errors in areas of limited availability of channels 
(that is the case of large capitals and regions of São Paulo countryside), it is 
recommended a site survey prior to the purchase of equipment, as a measure 
to avoid setbacks and disappointments later.

1. TIMELINE AND RISK MAP 
The preparation of a project is pretty basic. It has to have a beginning, 

middle and end within a timeline that establishes an order of needs. The 
main one is of economic and financial nature. Another is operating as a 
radio system is not purchased for being a fad, but because there is a lack of 
communication.

It is recommended to draw up a timeline with dates for delivery of 
products or tasks. If possible, it should appear in the contract that payments 
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will be made by measurement and approval by the contractor of the 
service. To avoid delays, which is inevitable in some works, it is essential 
to carry out a mapping of risks. Thus, the project manager can plan al-
ternative technical and operational logistics, with the aim of reducing 
or overcoming adversity.

In the works at distant locations, requiring the deployment of spe-
cialized teams, some steps are necessary to prevent complications. Expe-
rienced professionals are able to predict them, which is why it is worth 
investing in competence and technical quality, saving time and money.

2. TRAINING  
In large networks it is common to observe the ignorance of many 

users about the radiocommunication system. Sometimes it involves profes-
sionals who have never had contact with radiocommunication equipment.

There are also professionals who already know and operate radio 
but never attended training. In the laboratories of repair, many defects 
of devices are identified as a result of misuse. They occur by lack of kno-
wledge on handling equipment and noxious actions. Some still confuse 
commercial radio with amateur radio, misrepresenting the purpose for 
which it is intended in a business context.

To exchange experience with everyone, experienced or inexpe-
rienced, nothing better than hiring a specialized company in the field 
to organize training on the main topics: operation of network system, 
general notions about the user’s behavior and conduct, recommendations 
on how to use the equipment, operational differences between different 
types of stations, care of equipment, among many other aspects that must 
be customized case by case.

3. ADMINISTRATION OF THIRD PARTIES 
In large clients, the phenomenon of outsourcing is very common. 

This generates some distortions. For example, several networks of different 
operators act at the same time, whether or not integrated at company fa-
cilities, raising questions of managers and forcing them to speak a kind of 
language with each of the service providers. Something like a Tower of Babel. 

It is up to the manager of the area set policy for hiring third-party 
radio users. You need to decide whether they will bring their licenses to 
operate radios or they will use the license of the contractor of the services. 
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In this second case, if there is a replacement of the contractor, the control 
of the authorizations for the use of the radio station will remain with 
the former service provider. The license is not transferable. 

4. BUDGET 
A crucial point in the acquisition of products and services is the 

involvement of the purchasing department, responsible for the selection 
of suppliers and the identification of the most advantageous proposal. 
Thereafter, the applicant will delve into the complex universe of com-
petitive businesses and radiocommunication faced with a package of 
equipment specifications, existing accessories and peripherals. In case 
things are not accurate and precise, there is the risk of acquiring inade-
quate products and services. In the rush to buy cheap, some companies, 
in extreme cases, end up typified by the Criminal Code as receptors.

Strictly speaking, the misinformation prevails in the industry. 
Most departments in charge of receiving materials (usually stockrooms), 
including of large companies, are unable to identify and evaluate tele-
communication products. To resolve such weaknesses, the ideal is to 
establish in the contract that the product will be part of the service. 
The supplier shall be audited for results defined at the time of hiring.

5. INTERFERENCES
Interference is one of the worst curses that plague radiocommuni-

cation networks. But there are many ways to resolve the impasse. First, 
review the entire system and make sure that the transaction complies 
with correct specifications. If so, the next step is to trace the origin of the 
source of emissions. When the interference is audible, this process is easy. 
Just, listen to the other network and identify the entity responsible for 
the system. When it affects the data, the situation is more complicated. It 
is appropriate then looking for the causes in detail within the company 
itself, in other systems. There are endless hypotheses of the origin and 
often result from harmonics, spurious and beats.

6. COVERAGE AREA AND POINTS 
OF SHADOW

During the site survey process it can be identified and designed, 
together with the customer/user, the conception of the network archi-
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tecture. Without the development of practical and theoretical studies, 
frequency listening and preliminary evaluation of the feasibility of chan-
nels in Anatel, the service will certainly be harmed.

If something goes wrong, the phenomenon results from not hi-
ring the prediction service. The user purchases the system as if it had 
acquired a household appliance that works “on autopilot” and not a 
system of great complexity. 

7. EXPOSITION TO ELECTROMAGNETIC 
WAVES 

The federal government (Law No. 11,934) and Anatel (Resolution 
330) established norms, standards and parameters for the installation of 
stations emitting non-ionizing electromagnetic waves in the frequency 
range 9 kHz to 300 GHz In that sense, base stations, repeaters and mobile 
became object of further study. In addition to meeting the operational 
requirements of performers of the Private Limited Service, legislation 
started to require security to professional operators and employees 
exposed to radiation in radiocommunication stations. Today, Anatel 
requests technical reports ensuring that stations comply with the te-
chnical standards and installation methodology.

The existing levels of radiation at the site of installation shall be 
checked by measurement on the spot with equipment calibrated by 
INMETRO, according to the manufacturer’s specifications and the pa-
rameters set by the law. The report based on theoretical calculations is 
inaccurate, as it excludes key variables, such as height and type of an-
tenna, cable type, condition of the materials, conditions of the station, 
gauging of the power of the equipment and gauging of ERP. 

It should be taken into consideration that unforeseen changes in 
antenna design and geological conditions of the installation site can 
impact the magnetic amplitude of the electromagnetic current.

8. SANCTIONS, FINES AND SEALING
Here is the final closing that falls on a system poorly planned. If 

problems are found, in the radiocommunication system, Anatel will 
commence administrative proceedings to investigate the irregularities, 
under Resolution 344. It is noteworthy that these responsibilities, a priori, 
are applicable to the executive authority responsible for the entity. But 
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the installer is not free of trouble. It is penalized as jointly responsible 
according to the General Telecommunications Law (Article 183).

9. ADVANTAGES OF THE TURN KEY
There are many possible models of outsourcing services. There are 

specialized companies at various stages of the process. If the project manager 
wants to take the best advantage of each, outsourcing is perfectly feasible, 
provided that some risks are accepted. That way, you can buy equipment 
from a vendor, install with another and license to a third. However, the 
contract manager will need time, willingness and knowledge to manage 
all suppliers (managing the gray areas in which the responsibility of one 
ends where another’s begins). In some cases, costs may be reduced. 

It happens that, in most cases, the manager of the radiocommuni-
cation project is buried under many assignments. In this case, aligning 
accounts with a single supplier is usually interesting from a managerial 
perspective and sometimes also in the economic aspect. By centralizing 
products and services on a single supplier, the negotiation assumes another 
dimension.

10. LEASE OR PURCHASE? 
In general, what determines the purchase or lease of equipment is 

the combination between investment culture and perception of the ma-
nager regarding the purchased item, considering, above all, its importance 
in the production process of the business. In fact, everything in business 
comes down to the perception and to the look that hovers over the object 
of negotiation, no matter in which side of the counter we are. 

Only in relation to Anatel, the equipment should follow four rules:
a - Resolution 242, which regulates on homologation
b - Standard 13, which determines the licensing of transceivers
c - Resolution 303, which regulates the security parameters necessary 

to safeguard the health and environment
d - LGT (Telecommunications Act) which regulates the punishment 

of violators of telecommunications norms
In this context, to ensure the quality operation and continuously, 

there will always be need for a provider to provide routine care, also as-
suming the maintenance, legalization and training, in case of purchase 
of equipment.
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One cannot lose sight of some specific issues and inevitable mishaps. 
After all, any electronic object depreciates in the most in three years and 
the certificate of homologation from Anatel, for most equipment, expi-
res in 24 months. Accessories and replacement components of old parts 
gradually become scarce and can reach unviable prices. So instead of pur-
chasing is more convenient to lease equipment well negotiated with the 
supplier that shall bear all costs and burdens from providing the service.

The proposal of the supplier must meet the client’s objectives. It is 
up to him to arrange the licensing by Anatel or provide their own licenses 
(in original copies), able to guarantee the number of leased radios. If the 
object of the contract is the lease of 50 radios, 50 licenses must accompany 
it. Yet the contract will include the licensing of reports to ensure the 
health of users, environmental reports, legal counsel to monitor pro-
cesses in Anatel, payment of fees and charges, among other documents 
required by law.

Still adding user’s training on practice and qualification in the cor-
rect use of the system while avoiding unnecessary maintenance expenses 
resulting from misuse. And further: quarterly preventive maintenance 
at no additional cost, corrective maintenance 24 hours a day, including 
specialized technical manpower and supply of components (any extra 
charge for misuse should be accompanied by a technical report and photo 
of the damaged item). 

In the context of strategic advantages, depending on the regime of 
income tax declaration (actual profit), the entire lease bill is released as 
expense, therefore, deducted from the final value to be paid. Upon re-
newal of the contract (term generally 12-36 months), complete upgrade 
of the radio park may be required. Thus, the contractor will always have 
new and updated equipment. In this business model, the manager will 
determine the cost of services in contract, rare situation when it comes 
to telecommunications, whose rates are very high in the country.

11. ETHICS AND QUALITY
On business routine, there will always be two ways of acting: the fair 

and the unfair. The fair way will be supported in quality work and virtue 
and the unfair way in disrespect toward the competitor or disloyalty to 
the consumer (and often from the consumer to the provider or supplier 
of products and services).
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Thus, the major watershed is quality. It is which makes biblical sepa-
ration of the chaff from the wheat. Who offers quality work, is not afraid of 
unfair competitors because its mission is based on a concept that is intangible.

The definition of quality is very complex, because it is extremely sub-
jective. But you can define quality as a subjective moment of satisfaction 
in which the consumer or user is identified in such a way with the product 
or service that the object (good) disappears from the relationship and he 
begins feel related only to the sense of accomplishment arising from the 
enjoyment and fruition of the product or service offered. 

12. HOMOLOGATION 
Ratification aims to ensure the commercialization of quality goods in 

Brazilian territory, tested and approved by Anatel. Currently, the agency has 
organisms called OCDs that check the technical characteristics and concede 
the certificate of designation of products that meet the parameters set by 
law. In many cases, these processes require trials and tests in specialized 
laboratories. These products are divided into families and subdivided into 
classes. Often it is allowed that a single certificate covers an entire family of 
products. Any object used in telecommunications and sold in the country 
must pass the scrutiny of the Anatel.

The measures aim to maintain the organization of the airwaves, 
avoiding harmful interference and disturbance of communication quality 
of other licensees. The agency also requires the manufacturer or distributor 
to keep spare components and technical support for the life of the product, 
safeguards consumer rights and guarantees a reliable market and in accor-
dance with global standards of quality.
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