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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Caro estudante,

Gostaria de reportá-lo à grande revolução pela qual a humanidade passou 

recentemente e que mudou totalmente a forma como os seres humanos se 

relacionam e interagem com o mundo: a Revolução das Telecomunicações.

A informação que antes demorava a circular no mundo, hoje circula quase 

que instantaneamente. O tempo até parece passar mais depressa, a globali-

zação e a democratização do acesso ao conteúdo são uma realidade que se 

pode constatar por meio dos recursos da Internet.

Junto com esta evolução vieram à tona possibilidades fascinantes de intera-

ção entre as pessoas. Tudo parece estar conectado e on-line.

Este caderno tem por objetivo levar você a uma viagem por alguns sistemas 

de telecomunicações e revelar o que existe por trás dessa “mágica” que 

possibilita a você se comunicar com qualquer pessoa a qualquer momento, 

por voz, dados ou vídeo.

Bem-vindo ao mundo das telecomunicações e suas descobertas mais impor-

tantes e profundas quanto ao seu funcionamento.

Bons estudos!

Rogério Costa Clemente.





Apresentação  
do componente curricular
Caro estudante,

O estudo de nosso componente curricular será muito interessante. Sistemas 

de Telecomunicações I e Laboratório de Sistemas de Telecomunicações I irão 

tratar de uma ampla gama de assuntos ligados ao dia a dia do profissional 

de telecomunicações.

O objetivo básico do estudo destas disciplinas é levar até você, estudante, 

um conhecimento sistêmico das principais tecnologias de transmissão bem 

como alguns dispositivos a elas associadas. Como pré-requisito para o apro-

veitamento destas componentes, você precisará apenas dos conhecimentos 

básicos tratados em componentes curriculares anteriores. Faremos recomen-

dações de leitura utilizando ícones que oferecem situações de aprendizagem 

ao longo do conteúdo, quando houver necessidade de rever algum tema já 

estudado ou quando sentirmos a necessidade de que você estabeleça liga-

ções entre a teoria e a prática ou entre a teoria e sua realidade, que deve ser 

constatada, reconhecida ou redimensionada a partir de novos conhecimen-

tos que você pode ajudar a gerar.

A Unidade Temática 1 trata de alguns conceitos iniciais importantes, para 

subsidiar o estudo das outras Unidades do Curso. Falaremos sobre os sinais 

em telecomunicações e suas características, bem como sobre os conceitos 

relativos à onda eletromagnética e as unidades de medidas para comparação 

dos sinais e as suas unidades de potência.

Na Unidade Temática 2 faremos referências sobre a propagação eletromag-

nética e os fenômenos a ela associados. É nessa unidade que também iremos 

verificar como cada aplicação prática depende da faixa de frequência utiliza-

da e do mecanismo de propagação associado a essa faixa.

Os sistemas de transporte por antenas em micro-ondas serão estudados na 

Unidade Temática 3. A faixa de frequência de SHF, como também é chama-

da, merece destaque, tendo em vista a sua larga utilização em sistemas de 

transmissão por rádio via terrestre e satélite.

e-Tec Brasil11



A Unidade Temática 4 apresentará a você um estudo sobre a fibra óptica 

e suas características, tipos, aplicações, conectores ópticos, bem como os 

fenômenos físicos associados à transmissão óptica.

As antenas e os guias de onda serão assunto da Unidade Temática 5. Apre-

sentaremos também as principais características desses dispositivos, tão im-

portantes para o acoplamento entre o equipamento transceptor e o meio de 

propagação eletromagnética.

Por fim, na Unidade Temática 6 trataremos dos sistemas de transporte por 

satélite. Com o surgimento dessa tecnologia, ficou mais fácil interligar quais-

quer pontos de comunicação na superfície da Terra, não importando mais 

onde se localizem, mesmo estando em regiões inóspitas e de difícil acesso.

As atividades de laboratório serão realizadas por meio de Situações de 

Aprendizagem dispersas no diversos ícones e em vários momentos de nosso 

material didático, envolvendo: o acompanhamento de vídeos e também al-

guns cálculos, que na realidade são itens de projeto.

Queremos informá-lo, estudante, que nosso objetivo maior é dar ao egresso 

do Curso Técnico em Telecomunicações um perfil profissional especializado 

na implantação e manutenção de sistemas de telecomunicações, abrangendo 

sistemas de voz, dados e vídeo. Você deve desenvolver competências para 

poder desempenhar habilidades do seu dia a dia profissional. Como exem-

plo, citamos: elaborar orçamentos para serviços de telecomunicações; realizar 

padronização de sistemas, mensuração e controle de qualidade em sua área; 

executar obras e serviços técnicos de telefonia fixa, móvel e comunicação de 

dados; fiscalizar obras e serviços técnicos relacionados; efetuar produção téc-

nica especializada, em sua área de atuação; conduzir trabalho técnico; con-

duzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção de 

sistemas relacionados com sua área de atuação; executar instalação, monta-

gem e reparo nos sistemas relacionados, e demais atribuições definidas pelo 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).

Esperamos que nosso Componente Curricular possa contribuir para que es-

tes objetivos sejam cumpridos. Isto vai depender também de você, de sua 

motivação, envolvimento e disciplina com os estudos.

Boa sorte e êxito!

Rogério Costa Clemente.
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Unidade 1 
Neste momento vamos ver alguns conceitos importantes para que 

você possa ter uma base e compreender melhor todo o conteú-

do de nosso componente curricular. Vamos falar sobre os sinais e 

os elementos que os caracterizam (amplitude, frequência, fase, e 

comprimento de onda). Conceituaremos onda eletromagnética e 

suas características. Também falaremos sobre algumas unidades de 

medidas muito utilizadas em circuitos de telecomunicações: o dB e 

o dBm. Acompanhe a seguir.

Elementos do sinal
Primeiramente, precisamos compreender que nos sinais, que podem ser ana-

lógicos ou digitais, podemos identificar seus elementos pela sua formação: 

amplitude, frequência, fase e comprimento de onda.

Amplitude
Saiba que a amplitude de um sinal é a distância entre os valores máximo e 

mínimo que este pode atingir em termos de tamanho. Como os sinais são 

grandezas elétricas, geralmente a unidade de amplitude é dada em Volt (V) 

ou milésimos de Volt (mV).

Observe na Figura 1.1 (sinal analógico x sinal digital) como a amplitude se 

comporta de acordo com o tipo de sinal. A primeira forma de onda apresen-

ta valores negativos e a outra apresenta apenas valores positivos (incluindo 

o valor zero). Veja nesta mesma Figura que a primeira forma de onda (sinal 

analógico) apresenta valores infinitos na unidade de tempo. Já a segunda 

forma de onda (sinal digital) apresenta finitos valores no decorrer do tempo.

Valor

b. sinal digital
Tempo

a. sinal analógico
Tempo

Valor

Figura 1.1:  Sinal analógico x sinal digital
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-3ODdid1PE78/UV9ybZsM0sI/AAAAAAAAAYk/O2Mv6P1P_BE/s1600/sinal+analogico-
-digital.png

Amplitude
É uma medida escalar negativa 
e positiva da magnitude de 
oscilação de uma onda. 
(AMPLITUDE, 2014)

e-Tec Brasil15Unidade 1 – Conceitos iniciais em telecomunicações



Frequência
De acordo com Medeiros (2012, p. 46), podemos definir a frequência como 

o número de ciclos ou movimentos ondulatórios realizados em certo interva-

lo de tempo dado em segundo.

Observando a Figura 1.2, Frequências de 1 Hz, 2 Hz e 3 Hz, temos o eixo do 

tempo num intervalo de 1 segundo. Nesse intervalo a onda realizou um mo-

vimento completo. Então esta onda tem uma frequência de 1 ciclo/segundo 

ou 1 Hertz – 1 Hz.

t = 1s

1 Hertz

2 Hertz

3 Hertz

Figura 1.2: Frequências de 1 Hz, 2 Hz e 3 Hz
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-y4Pbz2q0T8M/UjHcS97nKgI/AAAAAAAAAGE/1rS63Znny7M/s320/hertz.jpg

Na mesma figura veja a terceira forma de onda completando três ciclos em 1 

segundo. Portanto a sua frequência é três vezes maior, valendo 3 Hz. 

Fase
Para você entender a fase de um sinal é necessário conhecer os diversos 

ângulos que uma onda senoidal ocupa ao percorrer um ciclo. Lembre-se do 

círculo trigonométrico usado em matemática e associe-o a um ciclo de sinal 

senoidal. Observe na Figura 1.3 os diversos ângulos descritos.

Sistemas de Telecomunicações Ie-Tec Brasil 16
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Figura 1.3: Definição das fases de um sinal
Fonte: http://www.dmu.uem.br/lappso/images/c/c2/Circtrig.gif

Comprimento de onda
Para que você possa compreender o conceito de  comprimento de onda, 

basta imaginar que a é a distância entre valores repetidos adjacentes numa 

forma de onda, sendo normalmente representado pela letra grega lambda 

(λ). Em uma onda senoidal, o comprimento de onda é a distância entre picos 

(ou máximos) (COMPRIMENTO DE ONDA, 2014). A Figura 1.4 ilustra o con-

ceito de comprimento de onda.

A

A

�

�

� = Comprimento de Onda

Figura 1.4: Conceito de comprimento de onda
Fonte: http://lief.if.ufrgs.br/~gentil/astro3.html
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Acompanhe a seguir como mensurar o comprimento de onda de um sinal:

O comprimento de onda λ tem uma relação inversa com a frequência f, a 

velocidade de repetição de qualquer fenômeno periódico. O comprimento 

de onda é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. 

Quando se lida com radiação eletromagnética no vácuo, essa velocidade é 

igual à velocidade da luz ‘c’, para sinais (ondas); no ar, essa velocidade é a 

velocidade na qual a onda viaja.

Essa relação, no caso de uma onda eletromagnética, é dada por:

� = c

�

em que:

λ = comprimento de onda da onda eletromagnética;

c = velocidade da luz no vácuo = 299.792,458 km/s ~ 300.000 km/s = 

300.000.000 m/s

f = frequência da onda 1/s = Hz  (COMPRIMENTO DE ONDA, 2014)

Ondas eletromagnéticas
Conceito de onda eletromagnética
É importante que você tome conhecimento de que o conceito de onda ele-

tromagnética é totalmente relacionado aos conceitos de campo elétrico e 

campo magnético. Quando estudamos em física a teoria eletrostática, ve-

rificamos que um campo elétrico surge de uma alteração das condições do 

espaço próximo a uma carga. Uma carga elétrica de prova negativa, quando 

está próxima de uma carga positiva, irá se deslocar com uma determinada 

velocidade “v”, indo ao encontro com a carga positiva. Sendo assim, o mo-

vimento relativo entre as duas cargas é devido ao campo elétrico gerado pela 

carga positiva. Segundo Miyoshi e Sanches (2012, p.193), as ondas radioe-

létricas que se propagam entre as antenas transmissora e receptora em um 

sistema rádio enlace são denominadas de ondas eletromagnéticas.

A carga elétrica é uma propriedade da matéria, existindo cargas elétricas 

positivas e negativas. Podemos fazer uma analogia com o caso que acontece 

com a Terra e seu campo gravitacional, em que ocorre uma força de atração 

da matéria próxima a ela. No caso de cargas elétricas, podemos observar 

força de atração ou repulsão por causa da presença de campo elétrico asso-

ciado à carga.

Você poderá entender melhor 
o conceito de ondas acessando 
o link http://pv8cq.wordpress.

com/o-que-sao-ondas-
parte-01/. Nele você irá verificar 

que há uma diferença entre 
ondas mecânicas e ondas 

eletromagnéticas.

Entenda de forma mais 
detalhada o conceito de carga 

elétrica, acessando o link http://
www.brasilescola.com/fisica/

carga-eletrica.htm. 

Sistemas de Telecomunicações Ie-Tec Brasil 18



Gomes (2005, p. 351) afirma que uma carga elétrica em movimento devido 

a uma diferença de potencial provoca um campo elétrico variável nas suas 

vizinhanças; e caso exista nessas proximidades outra carga, esta sentirá os 

efeitos do campo e se movimentará segundo ele.

Para entendermos o fenômeno do campo magnético, podemos verificar o 

funcionamento de um transformador. Na Figura 1.5, podemos identificar a 

circulação da corrente i no circuito secundário do transformador. Essa cor-

rente elétrica é uma função do campo magnético produzido pelo circuito 

primário. O interessante é que, se o circuito secundário do transformador for 

retirado, o campo magnético continua existindo e modificando as proprieda-

des do espaço vizinho, mas sem podermos visualizá-lo.

L  L  R  
i 

  

 
 Primário PrimárioSecundário

L

Figura 1.5: Transformador
Fonte: Elaborada pelo autor

Outro ponto a ser destacado é que a corrente elétrica induzida no circuito se-

cundário do transformador não é instantânea. É necessário um tempo desde 

o início da corrente no primário do transformador e a corrente induzida no 

secundário do transformador. Dessa forma, o campo magnético tem uma 

certa velocidade de propagação, o mesmo ocorrendo com o campo elétrico.

Esta explanação nos permite obter uma conclusão interessante. Da mesma 

maneira que variações de tensão elétrica e corrente elétrica num circuito não 

podem existir separadamente, um campo elétrico variável que se desloca 

num meio de propagação não existe sem a presença de um campo magné-

tico variável a ele associado.

Ou seja, os dois campos se propagam associados. Não há sentido em se 

falar de ondas elétricas ou ondas magnéticas, e sim do fenômeno conjunto, 

chamado de ondas eletromagnéticas.

e-Tec BrasilUnidade 1 – Conceitos iniciais em telecomunicações 19



As ondas eletromagnéticas são representadas normalmente por funções se-

noidais, uma para o campo elétrico e outra para o campo magnético, pos-

suindo portanto todos os parâmetros vistos anteriormente, como amplitude, 

frequência, fase e comprimento de onda.

Ondas eletromagnéticas são oscilações que se propagam no espaço livre com 

a velocidade da luz, isto é, c=299.792,5 km/s (aproximadamente 300.000 

km/s) (MIYOSHI; SANCHES, 2012, p.193).

Você pode imaginar a propagação de uma onda eletromagnética de forma 

similar a uma onda produzida na superfície de um lago. A grande diferença 

é que as ondas em um lago se propagam de maneira longitudinal (oscilações 

estão na direção de propagação), enquanto as ondas eletromagnéticas são 

transversais (oscilações perpendiculares à direção de propagação). Também 

a direção do campo elétrico e a direção do campo magnético são perpendi-

culares entre si em uma onda eletromagnética. Veja na Figura 1.6.

E

H

Comprimento de onda

�

Campo magnético

Campo elétrico

sentido de propagação

F

Figura 1.6: Onda eletromagnética
Fonte: Oliveira ( 2010)

Podemos considerar a onda eletromagnética (no espaço livre) por dois veto-

res: o vetor campo elétrico E  o vetor campo magnético H . Estes dois ve-

tores são perpendiculares entre si e estão em fase no tempo, sendo o plano 

formado pelos dois perpendicular à direção de propagação.

As antenas irradiam ou captam energia eletromagnética, e as leis que governam 

essas propriedades são determinadas pelas equações de Maxwell, que foram 

descritas por James Clerk Maxwell, no ano de 1873 (RIBEIRO, 2012, p. 27).

Você poderá ampliar seus 
conhecimentos sobre ondas 

eletromagnéticas acessando o 
link http://www.brasilescola.
com/fisica/o-que-sao-ondas-

eletromagneticas.htm
Irá verificar que os campos 

elétrico e magnético que se 
propagam no espaço são 

perpendiculares um ao outro.
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Frente de onda
Vamos imaginar uma fonte de ondas eletromagnéticas que irradia energia 

igualmente em todas as direções. Dessa forma, a uma determinada distância 

da fonte de ondas, qualquer que seja a direção, a intensidade da energia 

do campo eletromagnético será a mesma. Fonte isotrópica é uma fonte que 

irradia energia igualmente em todas as direções (CALDEIRA PINTO, 2004). 

Você pode observar na Figura 1.7 esta representação no plano do papel (no 

espaço teremos uma esfera de raio R em torno da fonte). A fase é a mesma 

em todos os pontos, formando assim o que se chama de frente de onda.

R1  

R2  

Fonte  

Figura 1.7: Fonte isotrópica
Fonte: Elaborada pelo autor

O interessante é observarmos que, a uma distância suficientemente grande 

da fonte, as superfícies das esferas serão tão grandes que podem ser consi-

deradas planas.

Polarização da onda
Caro estudante, observe com atenção  a maneira como o campo eletromag-

nético se orienta no espaço, que é conhecida por polarização. A referência 

para se determinar a polarização da onda eletromagnética é a orientação do 

campo eletromagnético em relação à superfície da Terra. A uma determina-

da distância da fonte, onde se pode considerar ondas planas, e imaginando-

-se a direção de propagação paralela à superfície da Terra, diz-se que a onda 

é verticalmente polarizada quando o campo elétrico é perpendicular a essa 

superfície, e horizontalmente polarizada, quando é paralelo a ela.

Uma definição interessante é dada por Ribeiro (2012, p. 55), na qual o cam-

po elétrico e o campo magnético da onda variam no espaço e no tempo à 

medida que avançam no meio. Pode-se imaginar um plano normal à direção 

de propagação em uma distância qualquer da origem da onda, sobre o qual 

No link a seguir você poderá 
compreender melhor as 
equações de Maxwell, as quais 
foram importantes para o 
eletromagnetismo, unificando 
todos os fenômenos elétricos e 
magnéticos. Acesse http://www.
mundoeducacao.com/fisica/
as-equacoes-maxwell.htm para 
acrescer seus conhecimentos. 

Uma das grandes questões da 
humanidade foi identificar a 
natureza da luz. Você poderá 
compreender melhor essas ideias 
acessando o link http://www.
mundoeducacao.com/fisica/
teorias-sobre-natureza-luz.
htm. Nele você irá verificar 
os modelos ondulatório e 
corpuscular da luz.
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serão projetados os valores instantâneos do campo elétrico. Unindo nesse 

plano os pontos da extremidade do vetor, obtém-se uma figura geométrica 

cujo formato define a polarização da onda eletromagnética. Veja na Figura 

1.8 a ilustração da polarização linear.

Figura 1.8: Polarização linear
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Linear_polarization_schematic.png

Ondas guiadas e não guiadas
A onda eletromagnética transporta com ela uma energia, que pode ser 

transportada de forma guiada ou não. As ondas guiadas carregam a ener-

gia ao longo de linhas de transmissão (ou estruturas semelhantes). As ondas 

não guiadas conduzem a energia através do espaço. O trajeto da onda guia-

da é determinado pela estrutura de transmissão, e o da onda não guiada é 

determinado pelas características do espaço por onde ela viaja. Como exem-

plo de sistemas de transmissão por ondas não guiadas, você pode imaginar 

sistemas via satélite e sistemas de rádio terrestre.

O transporte de uma onda, guiada ou não, por um meio de trans-

missão, remete ao conceito do fenômeno da atenuação. Você poderá 

entender melhor esse conceito na seção “Unidades de medidas”, no 

componente curricular Telecomunicações – dB e dBm”, mais adiante.

Entre os meios de transmissão guiados mais utilizados em micro-ondas estão 

Veja no link a seguir http://
www.brasilescola.com/fisica/
polarizacao-ondas.htm como 

a polarização de uma onda 
eletromagnética está associada 
ao plano no qual se encontra o 

componente do campo
 elétrico dessa onda.

Onda guiada
Pode ser compreendida, segundo 

o Glossário da Anatel (2011), 
como onda eletromagnética que 

se propaga ao longo de limites 
físicos, entre eles 

ou entre estruturas.
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os cabos coaxiais e os guias de onda.

Espaço livre
Quando estudamos e projetamos sistemas de telecomunicações utilizando 

ondas eletromagnéticas não guiadas, geralmente imaginamos um meio de 

transmissão ideal (chamado de vácuo, onde não existe atmosfera terrestre), 

e analisamos as modificações produzidas pelas características do meio de 

transmissão real (onde existe atmosfera). Os principais desvios dessa condi-

ção ideal se devem às variações das características da atmosfera e à presença 

de possíveis obstáculos no percurso de propagação (montanhas, árvores, 

prédios e o próprio solo). Como o próprio nome sugere, o espaço livre se 

refere à propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo.

Densidade de potência
Saiba que o conceito de densidade de potência em radiopropagação é seme-

lhante ao conceito de pressão da física. A densidade de potência é definida 

como sendo a intensidade de potência eletromagnética que atravessa uma 

superfície perpendicularmente à direção de propagação (veja que a pressão 

é a intensidade de uma força exercida perpendicularmente a uma área). Você 

poderá entender melhor este conceito observando que numa comunicação 

entre duas antenas, a potência que chega à antena receptora corresponde 

apenas a uma parcela do total que foi irradiado pela antena transmissora, e 

o restante é disperso pelo espaço. Uma forma de avaliar a parcela de energia 

recebida é considerar uma fonte de ondas eletromagnéticas irradiando ener-

gia igualmente em todas as direções (fonte isotrópica), conforme Figura 1.9.

A  
B  

Fonte  

Figura 1.9: Fonte isotrópica de irradiação
Fonte: Elaborada pelo autor

Uma vez que a potência da fonte seja constante ao longo do tempo, será 

encontrada nas superfícies A e B a mesma potência, embora cada uma delas 

corresponda a emissões em instantes diferentes.
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Como as áreas das superfícies A e B são diferentes e as potências são iguais, 

a densidade de potência (que é potência por unidade de área), na esfera 

A é maior que na esfera B.

Além dos conceitos anteriormente discutidos, vamos apresentar a seguir al-

guns termos que são usados para descrever os vários fenômenos da propa-

gação eletromagnética.

Absorção, espalhamento e dispersão de frequência 
Absorção é uma redução da amplitude do vetor campo elétrico de uma onda 

causada por uma conversão irreversível da energia da onda no caminho de 

propagação. De todo modo, quando uma onda eletromagnética é em parte 

absorvida pelo meio de propagação, sua energia também o será. A ener-

gia cedida transforma-se noutras formas de energia, em geral, em energia 

térmica. Em alguns casos (fenômeno da fluorescência) os corpos irradiam, 

sob a forma de radiação de maior comprimento de onda, parte da energia 

absorvida. Observe a Figura 1.10, que apresenta a absorção luminosa.

Absorção Luminosa

Figura 1.10: Absorção luminosa
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-qgXSLUp8jik/T5lbwopIylI/AAAAAAAAAJE/imBHpXMmZIE/s1600/absorcao+da+luz.jpg

O espalhamento é um fenômeno em que a energia de uma onda sofre dis-

persão em sua direção devido a uma interação com um meio não homogê-

neo. Já a dispersão de frequência refere-se a mudanças dos componentes 

de frequência e fase através de uma banda de frequência causada por um 

meio dispersivo. Observe a Figura 1.11, que ilustra o espalhamento da luz 

solar pelas nuvens.

Densidade de potência 
(campo eletromagnético)

Em radiopropagação, é a 
potência expressa em watt por 

metro quadrado (W/m2) que 
atravessa uma unidade de área 

perpendicular à direção de 
propagação (ANATEL, 2011).
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As gotas das nuvens emitem todos os 
comprimentos de ondas da luz visível 
criando a aparência branca nas nuvens

Figura 1.11: Espalhamento de luz solar nas nuvens
Fonte: http://www.iag.usp.br/siae98/opticos/espalnv.gif

Este espalhamento ocorre quando a luz visível é mais ou menos espalhada 

igualmente pelas nuvens, isto é, as nuvens têm a aparência branca quando 

as gotículas de água espalham eficientemente todos os comprimentos de 

onda de luz visível em todas as direções (IAG, 2014).

Um meio dispersivo é aquele em que os parâmetros constitutivos (permeabi-

lidade, permissividade e condutividade) dependem da frequência (dispersão 

temporal) ou direção da onda (dispersão espacial).

Refração e difração
A refração é uma mudança na direção de uma onda de rádio devido às varia-

ções do meio de propagação. Iremos detalhar mais à frente este importante 

fenômeno.

A difração refere-se à mudança na direção de propagação da onda, resul-

tante da presença de um obstáculo, abertura ou outro objeto no meio. Em 

outras palavras, podemos dizer que a difração é um fenômeno associado à 

capacidade de uma onda eletromagnética contornar um obstáculo. Obvia-

mente que parte da energia dessa onda será perdida no obstáculo. 

Múltiplo percurso e desvanecimento
Primeiramente, vamos definir o múltiplo percurso, também conhecido como 

multipercurso, que é uma condição de propagação resultante da onda trans-

mitida, que atinge a antena receptora por meio de dois ou mais caminhos de 

propagação. Os múltiplos caminhos podem ser resultado de irregularidades 

Você poderá entender melhor 
os fenômenos da difração e 
refração acessando os links 
http://educar.sc.usp.br/
licenciatura/2003/of/Difracao.
html e http://www.brasilescola.
com/fisica/a-refracao-luz.htm 
respectivamente.
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na superfície da Terra. Miyoshi e Sanches (2012, p. 509) definem propaga-

ção por multipercursos o modo em que o sinal transmitido chega ao recep-

tor percorrendo mais de um caminho. Veja na Figura 1.12 uma situação 

prática ilustrando o multipercurso.

TransmitterDirect Path

Reflected Paths

Figura 1.12: Multipercurso
Fonte: http://www.img.lx.it.pt/~fp/cav/ano2006_2007/MEEC/Trab_22/website_cav/dvbt.htm

Já o desvanecimento é uma variação da intensidade do campo eletromag-

nético de uma onda eletromagnética causada por mudanças no percurso de 

transmissão com o tempo (WALDMAN; YACOUB, 2003, p. 50). Os termos 

cintilação e desvanecimento são muitas vezes confundidos. O desvanecimen-

to é uma variação lenta da ordem de segundos ou minutos, como aquelas 

causadas pela chuva. A cintilação refere-se às flutuações rápidas da ordem 

de fração de segundo. Na prática do dia a dia profissional você vai escutar 

muito o termo fading, que tem o mesmo significado de desvanecimento. 

Nas comunicações radioelétricas na faixa de frequências de micro-ondas (são 

muito comuns hoje em dia, pois utilizam antenas parabólicas, terrestres e via 

satélite), o desvanecimento é um fator de degradação dos enlaces. 

Um exemplo é o caso do que ocorre quando uma comunicação de TV por 

assinatura via satélite denominada DTH (Direct to Home) é interrompida por 

uma forte chuva. Na verdade, o que está acontecendo nesse caso é o desva-

necimento devido às chuvas. Isso realmente incomoda bastante os usuários 

de TV por assinatura DTH, pois o sinal de comunicação só se restabelece 

após o término da chuva. Você verá mais um pouco sobre isto quando deta-

lharmos o desvanecimento.

Na unidade 3, veja o conceito de desvanecimento e os vários tipos existentes.
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Unidades de medidas em telecomunicações 
– dB e dBm
Em telecomunicações, frequentemente temos a necessidade de comparar 

medidas de potência que sofrem uma variação muito grande entre a saída e 

a entrada. Por exemplo, quando se trata de rádio enlace ou comunicação 
de dados. 

    

Figura 1.13: Esquema de um rádio enlace
Fonte: Elaborada pelo autor

Host Terminal

BB
716 Norte

Agência
Taguatinga

MD MD

Figura 1.14: Comunicação de dados
Fonte: Elaborado pelo autor

Há potências de saída (da antena ou do modem) da ordem de Watts, en-

quanto que na entrada do receptor na outra ponta encontram-se potências 

de alguns miliwatts. Para ficar mais fácil o estudo, optou-se por utilizar uma 

escala logarítmica, ao invés de escala linear.

Esta necessidade de comparar as medidas de potência do sinal surgiu junto 

com o desenvolvimento dos sistemas de comunicação. Isto é muito impor-

tante, tendo em vista que nos dimensionamentos dos sistemas leva-se em 

consideração a transferência de potência para as cargas de transmissão, a 

identificação da potência mínima de sinal capaz de suplantar o ruído do re-

ceptor e também a necessidade de determinar a perda de potência entre o 

equipamento transmissor e o receptor num enlace de comunicação.

Radioenlace – (redes móveis, 
wireless) 
É o meio de transmissão entre 
um transmissor e um receptor 
de rádio. Rádio em visibilidade 
é a ligação via rádio entre duas 
estações.

Comunicação de dados 
(DCN) 
Forma de telecomunicação 
destinada à transferência de 
informações entre equipamentos 
de processamento de dados; 
(DCN) na camada (N) do modelo 
OSI é a função (N) que transfere 
unidades de dados de protocolo 
(N) através de uma ou mais 
conexões (N-1), de acordo com 
um protocolo (N).
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Poderíamos fazer uma comparação entre os níveis dos sinais (corrente elétri-

ca, tensão elétrica e potência) numa escala linear.

Escala linear significa dizer quantas vezes um sinal é maior que outro.

Verifique o exemplo: se uma potência sonora entra num amplificador de 

som com 10 Watts e sai deste equipamento com 200 Watts, podemos dizer 

que houve uma amplificação de 20 (em escala linear). Porém, em sistemas 

de comunicação fica mais fácil quando trabalhamos em escala logarítmica. 

A prática justifica este procedimento. Em um sistema de comunicação por 

antenas em micro-ondas, a perda do sinal eletromagnético na atmosfera ter-

restre é da ordem de milhares (e até milhões) de vezes, tornando os cálculos 

em escala logarítmica muito mais fáceis nos projetos. Para entendermos me-

lhor estes conceitos, vamos analisar a Figura 1.15, denominada quadripolo.

Quadripolo POUT
PIN

Figura 1.15: Quadripolo
Fonte: Elaborada pelo autor

Onde:

PIN é a potência de entrada no quadripolo

POUT é a potência de saída do quadripolo

Quando a potência de entrada é menor que a potência de saída, o quadripolo 

provocou um ganho de potência do sinal (também chamado de amplificação). 

Por outro lado, quando a potência de entrada é maior que a potência de sa-

ída, o quadripolo provoca uma atenuação de potência do sinal (MEDEIROS, 

2012, p. 97).

Para comparar estas potências, tem-se a seguinte fórmula:

G= 10 .log10 (Pout / Pin)

A unidade de G é o decibel, que tem o símbolo de dB. Da fórmula acima, 

quando “G” é positivo, Pout é maior que Pin, e tem-se uma amplificação 

do sinal. Por outro lado, quando “G” é negativo, Pout é menor que Pin, e 

tem-se uma atenuação do sinal. Quando o sinal é comparado com 1 mW, 

tem-se o dBm. Acompanhe na figura 1.16.

P
OUT

Quadripolo
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Quadripolo POUT1mW

Figura 1.16: Quadripolo – definição de dBm
Fonte: Elaborada pelo autor

Então:

[dBm]= 10 . log10 (Pout / 1mW)

Como antes, tem-se que:

Quando [dBm] é positivo, Pout é maior que 1 mW, e tem-se uma amplifica-
ção do sinal, em relação a 1 mW. Quando [dBm] é negativo, Pout é menor 

que 1 mW, e tem-se uma atenuação do sinal, em relação a 1 mW.

Regras:

1. É permitido somar dBm com dB, e o resultado será em dBm.

2. Não é permitido somar dBm com dBm. Antes é necessário converter as 

parcelas em dBm para miliwatts, fazer a operação, e o resultado final em 

miliwatts é convertido para dBm outra vez.

Tabela 1.1: Relação entre valores dBm e mW
Valores dBm

dBm mW

0dBm 1mW

1dBm 1.25mW

2dBm 1.5mW

3dBm 2mW

4dBm 2.5mW

5dBm 3.12mW

6dBm 4mW

7dBm 5mW

8dBm 6.25mW

9dBm 8mW

10dBm 10mW

11dBm 12.5mW

12dBm 16mW

13dBm 20mW

14dBm 25mW

15dBm 32mW

16dBm 40mW

continua

P
OUT

Quadripolo
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17dBm 50mW

18dBm 64mW

19dBm 80mW

20dBm 100mW

21dBm 128mW

22dBm 160mW

23dBm 200mW

24dBm 258mW

25dBm 320mW

26dBm 400mW

27dBm 512mW

28dBm 640mW

29dBm 800mW

30dBm 1000mW

conclusão
Fonte: Elaborada pelo autor

Vamos praticar um pouco estes conceitos, através dos exemplos a seguir.

Exemplo 1 – Atenuação

Em uma linha de transmissão de comunicação é injetado um sinal de 100 

mW de potência, sendo medidos na outra ponta 25 mW. Determinar a ate-

nuação na linha.

Solução: G = 10 .log (25/100) = - 6,02 dB

O sinal negativo indica ganho negativo, isto é, houve uma atenuação no 

nível do sinal de comunicação.

Exemplo 2 – Ganho

Em um circuito amplificador, o sinal de entrada é de 30 mW e o de saída é 

de 4 W. Qual o ganho deste amplificador?

Solução: G = 10 .log (4000/30) = 21,25 dB

Observe que ambas as potências precisam estar na mesma unidade de me-

dida (como no exemplo 2). O dB nos dá uma comparação entre duas potên-

cias, e não possui valor absoluto de grandeza.
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Outro resultado interessante é que a cada aumento de 3 dB, estamos na 

verdade aumentando duas vezes a potência, isto é, 10 . log (2P/P) = 3 dB.

Exemplo 3 – dBm

Transformar 9 mW em dBm.

Solução: Potência = 10 .log (9mW/1mW) = 9,54 dBm.

Exemplo 4 – Operando dBm

Calcular 20 dBm + 14 dBm

Solução: Sabemos que níveis absolutos em dBm nunca podem ser somados 

ou subtraídos. O valor de potência em dBm só pode ser somado ou subtra-

ído a dB. Portanto, neste caso iremos transformar cada parcela de dBm em 

mW.

20 dBm = 10 .log (P1/1mW) 

2 = log (P1/1mW)

(P1/1mW) = 102

P1 = 100 mW

14 dBm = 10 .log (P2/1mW)

1,4 = log (P2/1mW)

(P2/1mW) = 101,4

P1 = 25,11mW

Potência total em mW = 100 mW + 25,11 mW = 125,11 mW

Potência total em dBm = 10 . log (125,11 mW/1mW) = 20,97 dBm

Agora vamos praticar um pouco estes conceitos, através de alguns 

exercícios a seguir.

1. Converter os valores para dBm:

a) 12 mW

b) 50 microwatts

c) 65 pW

d) 1 Watt
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2. Converter os valores para mW:

a) 20 dBm

b) –10 dBm

c) 4dBm

d) 0dBm

3. Executar as operações, apresentando o resultado em dBm:

a) 20 dBm + 20 dBm

b) 10 dBm + 5 dB

c) 12 dBm + 13 dBm

d) 10 dBm + 4 mW

Após a conclusão desta tarefa, poste no ambiente.

Síntese da unidade
Nesta unidade tivemos a oportunidade de conhecer os sinais em telecomuni-

cações e suas características. Conhecemos também a onda eletromagnética 

e os conceitos e fenômenos associados à propagação, além das unidades de 

medida dB e dBm. São conceitos importantes, tendo em vista sua aplicação 

em toda a área de Telecomunicações, sendo utilizados nos dimensionamen-

tos de meios de transmissão guiados e não guiados. Na próxima unidade 

detalharemos um pouco mais o fenômeno da propagação eletromagnética.
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Quando uma onda eletromagnética viaja em um meio de transmis-

são não guiado (como a atmosfera terrestre), ela estará sujeita a 

mecanismos de propagação que dependem da faixa de frequência 

e da constituição do meio de transmissão (formado pelo conjunto 

Terra/Atmosfera). Veremos estes conceitos aqui na unidade, bem 

como a divisão do espectro rádio em faixas de frequências e suas 

aplicações em telecomunicações. Além disso, veremos também um 

conceito importante, o raio terrestre equivalente, muito utilizado 

em sistemas de transmissão por micro-ondas terrestres. Vamos lá!

Conceitos iniciais
Podemos dizer que o meio de propagação pode ser entendido como o con-

junto da atmosfera/superfície terrestre. Este meio influencia na forma como 

as ondas eletromagnéticas irão se propagar no espaço entre duas antenas 

num radioenlace. Você verá que determinadas faixas de frequências são 

mais adequadas para se propagar em meios com certos tipos de proprieda-

des específicas. Assim, cada faixa de frequência define uma característica de 

propagação, que se modifica em função da região envolvida. Imagine por 

exemplo uma onda eletromagnética se propagando nas seguintes regiões: 

florestas, montanhas, mares ou lagos. Estes parâmetros do meio de trans-

missão também sofrem variações ao longo do tempo (por exemplo, tempe-

ratura, pressão e umidade) e do espaço (por exemplo, montanhas, lagos, 

florestas). Acompanhe a seguir!

A superfície terrestre é constituída das ondulações do terreno em terra firme 

e também da parte de água (rios e mares). Sendo assim, podemos inferir 

que o tipo de superfície determina o tipo de comportamento da onda ele-

tromagnética que se propaga. Podem existir obstruções da onda devido às 

ondulações do terreno (morros, montanhas) e reflexões desta onda quando 

toca a superfície. Lembremos que uma onda eletromagnética carrega com 

ela uma energia, que sofre uma perda ao longo do percurso de propagação.

Você pode imaginar a água como se fosse um espelho perfeito, que irá re-

fletir a onda eletromagnética com maior intensidade do que se essa onda se 

propagasse na terra.

Propagação
É um modo de transmissão da 
energia. Essa propagação pode 
ser  luminosa,  sonora ou  tér-
mica, e ocorrer através dos meios 
líquido, sólido, gasoso, vácuo ou 
plasma. Na energia eletromag-
nética estão incluídas as ondas 
de rádio, as quais podem ser do 
espectro eletromagnético que 
compreendem radiações cuja 
frequência varia de alguns hertz 
até muitos GHz, ou de alguns 
quilômetros até cerca de com-
primentos de onda milimétricos 
(PROPAGAÇÃO, 2014).
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Outro fator essencial, que você precisa saber, é a intensidade da frequência utili-

zada numa comunicação. Ela irá determinar a forma predominante no meio de 

propagação. Veja que estes elementos (frequência, tipo de superfície e camada 

atmosférica) são cruciais no mecanismo de propagação eletromagnética.

Camadas atmosféricas
Vamos conhecer um pouco as características da atmosfera terrestre. Ela é 

dividida em camadas, de acordo com o interesse e aplicação em telecomuni-

cações. Imagine que a Terra seja um condutor de energia (sendo assim existe 

uma condutibilidade elétrica no solo), que também influencia na propaga-

ção. Veja a seguir as principais camadas atmosféricas.

Troposfera
É a camada mais próxima da superfície da Terra. Tem uma espessura de 

11 km aproximadamente. A temperatura desta camada cai em torno de 7 

graus Celsius por quilômetro de altitude. Atente-se para o fato de que na 

Troposfera é que temos a concentração de vários gases (oxigênio, nitrogê-

nio, dióxido de carbono), além de vapor de água (nuvens),  neve e chuva. 

Deu pra perceber então que a Troposfera está em constante mudança em 

seus parâmetros físicos, os quais irão alterar a forma das ondas de rádio ao 

se propagarem nesta camada. Podemos dizer que os principais fenômenos 

a serem analisados quando ondas de rádio se propagam na Troposfera são:

•	 Refração: a variação do índice de refração muda a direção de propagação 

da onda eletromagnética que se propaga na atmosfera terrestre. 

•	 Absorção: ocorre quando a energia da onda é absorvida prioritariamente 

pelo oxigênio e pelo vapor d’água.

•	 Atenuação: ocorre por influência da chuva e da neve.

Estratosfera
É a camada intermediária, que se sobrepõe à troposfera. Tem uma espes-

sura aproximada de 40 km. A principal característica desta camada é que a 

temperatura permanece constante com o aumento da altitude. Por isso é co-

nhecida como camada isotérmica. Não tem aplicação em telecomunicações, 

embora tenha estabilidade para a propagação eletromagnética. 

Você pode compreender melhor 
o fenômeno da refração através 

de um experimento muito 
simples: um lápis de escrever 

dentro de um copo com água e 
óleo. Acesse o link http://www.

youtube.com/watch?v=H6a7A-
isl_E&feature=youtu.be&hd=1 

e observe que o lápis parece 
dobrar e até mesmo desaparecer 

dentro do copo, dependendo 
da sua posição em relação aos 

olhos do observador. Isto ocorre 
porque a água e o óleo possuem 
índices de refração diferentes, e 

a onda eletromagnética na faixa 
da luz visível (lápis amarelo) irá 
variar de direção, dependendo 

do ângulo de incidência no meio 
de transmissão 

(neste caso, água ou óleo).
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Ionosfera
É a camada mais externa da atmosfera terrestre. Tem uma espessura de 550 

km, estendendo-se desde 50 km até 600km de altitude aproximadamente. 

A concentração de gases nesta camada é extremamente baixa (o contrário 

do que ocorre na troposfera). Todavia, essa região sofre constantemente o 

bombardeio da irradiação, bem como de partículas do Sol e de raios cósmi-

cos. O resultado dessa interação é a formação de íons (partículas com falta 

ou excesso de elétrons) na camada. A ionosfera é subdividida em algumas 

subcamadas, de acordo com o grau de ionização. Saiba que a Ionosfera tem 

importância para as Telecomunicações, tendo em vista que as comunicações 

em HF de longa distância (na faixa de frequências compreendida entre 3 

MHz e 30 MHz), utilizam a Ionosfera como meio de transmissão. Um exem-

plo ilustrativo de comunicações nesta camada é o Radioamador.

Divisão do espectro de rádio
Como já vimos anteriormente, a frequência é uma das características que 

definem as ondas eletromagnéticas. Dá-se o nome de espectro a uma faixa 

contínua de frequências, dentro da qual as ondas eletromagnéticas de de-

terminada natureza possuem alguma propriedade em comum. Sendo assim, 

o espectro de rádio é aquela faixa de frequência que pode ser utilizada em 

sistemas de radiocomunicação.

O espectro de rádio definido pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) está compreendido entre 300 Hz e 300 GHz, e foi dividido em nove 

faixas de frequências, conforme mostrado a seguir, desde ELF (Extremely 
Low Frequency) até EHF (Extremely High Frequency).

raios gama

raios X

ultravioleta

infravermelho

microondas
rádio (curtas)

rádio (TV e FM)
rádio (AM)

rádio (longas)

Frequência (Hz) Comprimento de onda (m)
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visível

Figura 2.1:  Espectro de frequências de rádio
Fonte: http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/images/espectro_em.jpg
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300 HZ

ELF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

3K 300K30K 300M3M 30M 3G 300G30G

Figura 2.2: Faixas de frequências de rádio
Fonte: Elaborada  pelo autor

Veja a seguir as principais utilizações das faixas de frequências do espectro 

de rádio:

•	 ELF (300 Hz a 3 kHz) e VLF (3 kHz a 30 kHz) – Rádio navegação marítima, 

serviço móvel marítimo, comunicações com submarinos, escavações em 

minas. Saiba que a comunicação nesta faixa de frequência necessita de 

elevadas potências de irradiação para garantir o alcance entre os pontos 

envolvidos, por causa da pequena eficiência de irradiação das antenas 

(Ribeiro, 2012, p.123).

•	 LF (30 kHz a 300 kHz) – Rádio navegação marítima (radio/faróis), serviço 

móvel marítimo, rádio localização e rádio navegação aeronáutica.

•	 MF (300 kHz a 3 MHz) – Rádio navegação marítima, serviço móvel ma-

rítimo, rádio navegação aeronáutica, serviço móvel aeronáutico, rádio 

localização, radiodifusão, rádio amador.

•	 HF (3 MHz a 30 MHz) – Serviço móvel aeronáutico, radiodifusão, radio-

amador, rádio localização, serviço móvel marítimo, pesquisas espaciais, 

serviço móvel terrestre, rádio astronomia, auxílio à meteorologia.

•	 VHF (30 MHz a 300 MHz) – Serviço móvel terrestre, pesquisas espaciais, 

radioamador, transmissão de TV e FM, rádio astronomia, rádio navegação 

aeronáutica, serviço móvel marítimo, serviço móvel aeronáutico, meteo-

rologia, serviços públicos e privados de comunicações, segurança pública.

•	 UHF (300 MHz a 3 GHz) – Serviço móvel terrestre, rádio navegação, pes-

quisas espaciais, meteorologia, rádio astronomia.

•	 SHF (3 GHz a 30 GHz) – Comunicação pública de longa distância: sistemas 

urbanos, interurbanos e internacionais em radiovisibilidade e via satélite.

•	 EHF (30 GHz a 300 GHz) – Frequência extremamente alta, utilizada em 

aplicações de radares e radioastronomia.

Agora vamos conhecer um pouco mais a forma como as ondas eletromag-

néticas se propagam sobre a superfície da Terra. Acompanhe a seguir.

Você poderá compreender 
melhor as faixas de frequências 

do espectro eletromagnético 
acessando o link http://
sistemas.anatel.gov.br/

pdff/Consulta/Consulta.
asp?SISQSmodulo=1068
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Propagação na faixa ELF 
É interessante este caso, pois as ondas eletromagnéticas conseguem pene-

trar no solo e na água, em profundidades razoáveis. A faixa de frequência 

ELF (Extremely Low Frequency) tem utilização perfeita nas comunicações en-

tre submarinos e escavações de minas. Entretanto é necessário que as ante-

nas sejam grandes e os transmissores tenham uma potência bem alta, para 

que a comunicação nessa faixa de frequências seja realizável.

Neste ponto cabe uma questão: você parou para pensar sobre o porquê de 

as antenas deverem ser grandes para esta faixa de frequências? Para respon-

der a esta questão, vamos nos reportar à fórmula do cálculo do comprimen-

to de onda de uma frequência:

f
c

=λ

Equação 2.1

Onde:

λ é o comprimento de onda.

c é a velocidade da luz.

� é a frequência da onda eletromagnética.

Uma onda eletromagnética propagando-se no espaço livre viaja com a ve-

locidade da luz, que vale c = 3.108m/s. Para uma onda que se propaga no 

meio que não é o espaço livre (em nosso caso o solo ou a água), essa velo-

cidade de propagação da onda é menor do que c, mas com um valor bem 

próximo de 3.108m/s. Na prática, podemos considerar o valor de c constante 

de 3.108m/s. Voltando nossa atenção à equação anterior, veja que λ e � são 

inversamente proporcionais, isto é, se λ aumenta, � diminui e vice-versa. 

Sendo assim, como em ELF a frequência é baixa, então o comprimento de 

onda é um valor alto. Além disso, saiba que os comprimentos das antenas 

são valores submúltiplos do comprimento de onda. Este é o motivo de as 

antenas serem grandes.

Propagação na faixa VLF
Vejamos que, neste caso, a camada atmosférica que influencia na propaga-

ção da onda eletromagnética é a ionosfera, e o mecanismo de propagação 

é a reflexão ionosférica. Esta camada se comporta praticamente como um 

condutor perfeito para as ondas eletromagnéticas VLF (Very Low Frequency)
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Você pode imaginar a propagação considerando a Terra como um gigantes-

co tubo (ou guia de onda), que é limitado superiormente pela ionosfera e 

inferiormente pela superfície terrestre, onde as ondas eletromagnéticas na 

faixa VLF estão confinadas.

Propagação nas faixas LF e MF
As faixas LF (Low Frequency) e MF (Medium Frequency) apresentam uma 

transição do mecanismo de propagação da reflexão ionosférica até aproxi-

madamente 100 kHz. Acima do valor limite de 100 kHz e incluindo a faixa 

de MF (300 KHz até 3 MHz) a forma como as ondas eletromagnéticas se pro-

pagam é por superfície. Como o próprio nome sugere, a superfície da Terra 

se comporta como um guia de onda condutor, só que como uma parede.

A onda eletromagnética superficial tem outra característica importante: 

como parte da energia é absorvida pela Terra, a potência eletromagnética 

da onda superficial diminui com o aumento da distância. Além disso, a onda 

de superfície se propaga bem melhor sobre a água e o solo úmido do que 

sobre o solo seco. 

VLF, LF, MF - Rádio AM HF, VHF - Rádio Amador

Ionosfera

Figura 2.3: Propagação LF e MF
Fonte: http://www.leiturageral.com/onda-e-um-pulso-energetico-onda-de-radio-vlf-lf-mf-hf-vhf-eletromagnetica-microon-
das-infravermelho/

Propagação na faixa HF
No caso da faixa HF (High Frequency), temos a refração ionosférica como 

mecanismo de propagação predominante, mas as ondas de superfície ainda 

estão se propagando na região que está próxima do transmissor. A refra-

ção ionosférica é um processo pelo qual as várias subcamadas da ionosfe-

ra desviam gradativamente a trajetória das ondas (fenômeno de refração), 

que retornam novamente para a superfície da Terra. Acompanhe agora uma 

análise interessante sobre o relacionamento entre a frequência da onda ele-

tromagnética e o ângulo de irradiação, aquele definido pela direção da onda 

eletromagnética ionosférica e a Terra. Veja na Figura 2.4.
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irradiação
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Figura 2.4: Exemplo de propagação HF
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que, para um determinado ângulo de irradiação, à medida que a 

frequência aumenta, o alcance da comunicação também aumenta, pois a 

refração acontece em subcamada ionosférica mais alta. Podemos, por outro 

lado, variar o ângulo de irradiação, mantendo-se o valor da frequência. Na 

Figura 2.5 temos como exemplo dois raios de uma onda eletromagnética de 

frequência 25 MHz. Com isso, alcances maiores acontecerão para o ângulo 

de irradiação menor.

  

 

 

 

 
Ionosfera

Terra

 

  

Ângulo de Irradiação

25MHZ
25MHZ

Figura 2.5: Exemplo de propagação HF
Fonte: Elaborada pelo autor
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Ionosfera
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HF

Figura 2.6: Propagação VHF e HF
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VHF_-_HF.JPG

Propagação na faixa VHF
As ondas eletromagnéticas em VHF (Very High Frequency) possuem em seu 

mecanismo de propagação a predominância das ondas difratadas, existindo 

também as ondas diretas e as ondas espalhadas. É uma faixa muito utilizada 

do espectro, pois nela se encontram todos os canais de televisão em VHF.

Você pode compreender melhor o fenômeno da difração lembrando-se do 

que ocorre quando um feixe de luz visível incide sobre um anteparo opaco 

e localizado num local totalmente escuro (experimente fazer isto utilizando 

uma lanterna comum dentro de um quarto escuro). Você irá verificar nesse 

caso que as bordas do anteparo não projetam uma sombra perfeita.

A sombra projetada não terá um contorno exatamente nítido, pois os raios 

da luz irão contornar as bordas do objeto opaco, diminuindo a área de som-

bra. A difração pode ser entendida então como o desvio da onda de luz 

visível em torno das bordas do objeto opaco. Esse fenômeno tem um efeito 

ainda mais sensível no caso das ondas de rádio, principalmente na parte 

mais baixa do espectro VHF.

Dessa forma, no caso de uma comunicação entre duas antenas na faixa VHF 

(e até mesmo em UHF que você verá logo a seguir), a presença de obstáculos 

na linha de visualização (ou visada) e as antenas irá levar a uma diminuição 

da energia recebida, pois parte da onda eletromagnética é bloqueada e a 

outra parte irá contornar o obstáculo.
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Propagação na faixa UHF
Os mecanismos de propagação predominantes no caso da faixa UHF (Ultra 
High Frequency) são as ondas direta e difratada. Neste caso teremos a influên-

cia da superfície terrestre, que poderá provocar reflexões na onda eletromag-

nética. Caso a energia da onda refletida seja alta, isso se torna um problema 

para a estabilidade do sinal de comunicação recebido. Isso ocorre porque a 

onda refletida causará interferência destrutiva no sinal principal. O fenômeno 

da reflexão é mais notório nas regiões alagadas e as superfícies lisas.

Por outro lado, quando a superfície terrestre apresenta um comportamen-

to irregular (como ondulações, morros, montanhas), as reflexões das ondas 

eletromagnéticas serão espalhadas e os efeitos nocivos das ondas refletidas 

terão muito pouca influência na antena receptora.

Propagação na faixa SHF
A faixa SHF (Super High Frequency) também é conhecida como micro-ondas 

ou faixa de radiovisibilidade. Neste caso, como o próprio nome sugere, uma 

antena deve necessariamente visualizar a outra, para que a comunicação 

possa se estabelecer. Esta faixa de frequência é particularmente importante, 

pois todas as comunicações via satélite utilizam micro-ondas, bem como 

as comunicações terrestres fazem uso das antenas com refletor parabólico 

(sistemas de transporte de telefonia, comunicação de dados e vídeo). Iremos 

focar e aprofundar nosso estudo de propagação nesta faixa de frequência, 

tendo em vista sua importância e aplicabilidade.

Um fenômeno importante nesta faixa é a refração atmosférica (já vimos um 

pouco disso anteriormente, quando falamos sobre as camadas atmosféricas). 

Esse efeito provoca a curvatura no feixe das ondas eletromagnéticas em fun-

ção das sucessivas refrações que sofrem ao longo do percurso de propagação.

É importante observar que a refração atmosférica tem um comportamento 

variável, tendo em vista que o índice de refração do ar varia com o tempo 

e as condições climáticas (temperatura, pressão e umidade do ar). Em con-

dições normais, o índice de refração decresce com o aumento da altitude.

Mas, assim como existem as condições normais, ocorrem também as condições 

anormais da atmosfera; e nesse caso, observa-se um fenômeno de propagação, 

denominado desvanecimento (ou fading). Iremos falar sobre o desvanecimento 

mais tarde. Por enquanto, entenda que todas as formas de desvanecimento são 

prejudiciais para o desempenho de uma comunicação radioelétrica.
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Um dos requisitos básicos nos circuitos de micro-ondas é a capacidade de 

transmissão de potência de um ponto a outro sem a perda por irradiação. 

Várias estruturas foram desenvolvidas, podendo guiar ondas eletromagnéti-

cas em micro-ondas de um ponto a outro sem perda por irradiação. A estru-

tura mais simples é a linha de transmissão, sendo o cabo coaxial o exemplo 

mais utilizado. Iremos estudar estas estruturas mais adiante em nossa disci-

plina. Em frequências mais elevadas, condutores ocos são mais utilizados do 

que os cabos coaxiais, devido às suas melhores propriedades mecânicas e 

elétricas, sendo o guia de onda com seção retangular e o guia de onda com 

seção elíptica e corrugado os mais utilizados.

Os meios de transmissão por satélite e rádio terrestre necessitam da faixa de 

frequência SHF para comunicações. Sendo assim, vamos focar nossa atenção 

na próxima unidade nesse tipo de sistema, detalhando mais alguns fenôme-

nos e itens de projeto.

Tabela 2.1: Utilização de faixa de frequência
Faixa de 

frequência
Utilização

VLF e LF
Navegação aérea ou marítima, comunicações com submarinos submersos, irradiações de padrões 
de frequência, comunicações militares, etc.

MF Comunicações militares de pequeno alcance, em radiofusão sonora etc.

HF
Comunicações telefônicas ou telegráficas, conexões a longas distâncias entre navios e aviões, radio-
fusão sonora, determinados serviços militares e outros sistemas que não exijam grandes larguras de 
faixa para a transmissão da informação.

VHF
Difusão de TV, (em geral com as ondas polarizadas horizontalmente), radiofusão sonora em 
frequência modulada (com faixa entre 88MHz e 108MHz), auxílio à radionavegação, pesquisas de 
determinados fenômenos radioastronômicos, comunicações por satélite de órbita baixa, etc.

UHF Sistemas de radiofusão de TV, em radar, em comunicações por satélite.

SHF

Sistemas de comunicações terrestres, sistema de telefonia por satélite, recepção doméstica de TV 
via satélite em torno de 4 GHz, e em torno de 12,5 GHz, aplicações em radares militares, radares 
de auxílio à radionavegação, radares de estrada para fiscalização de velocidade, e nas mais diferen-
tes aplicações para fins civis e militares.

Fonte: Elaborada pelo autor

Conceito de raio terrestre equivalente
Em projetos de radiocomunicação em SHF, para facilitar o cálculo e a análise 

da propagação da onda na troposfera, utilizamos um artifício: o de con-

siderar o feixe de ondas se propagando sem curvatura. Em função disso, 

devemos aumentar o valor do raio real da Terra. Esse procedimento é muito 

utilizado quando estamos projetando radioenlaces na faixa de micro-ondas. 

Sendo assim, tem-se o feixe representado em linha reta (linha de visada) e 

a curvatura da Terra diminuída (raio aumentado). O novo raio da terra R’ é 

chamado de raio equivalente.
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A relação entre o raio aumentado e o raio real da Terra é chamada de fator K:

K = R’/R

Onde: 

R é o raio real da Terra

R’ é o raio terrestre equivalente

O fator K depende da variação do índice de refração da atmosfera. Na con-

dição chamada de atmosfera padrão, onde temos os valores normais das 

condições da atmosfera terrestre, o fator K é definido como uma média no 

índice de refração da atmosfera, também chamado de Kmédio. Este valor mé-

dio é de K = 4/3.

As razões para aceitarmos a variação do fator K são bastante óbvias: como 

as condições da atmosfera terrestre variam, então o fator K varia (pois K de-

pende das condições de pressão, umidade e temperatura do ar).

Saiba que o valor do raio real da Terra é R=6.371,2 km. Portanto, podemos 

encontrar o valor do raio terrestre equivalente utilizando Kmédio. Veja a seguir:

R’ = K . R

R’ = (4/3) . 6371,2

R’ = 8.494,9 km

Em resumo, a refração do feixe de micro-ondas altera o caminho percorrido 

pela onda eletromagnética entre as antenas transmissoras e receptoras. O 

resultado disso é um encurvamento do feixe de ondas, que geralmente é 

variável com o tempo. As principais consequências para a comunicação são 

listadas a seguir:

•	 obstrução parcial das ondas por causa dos obstáculos;

•	 desvio da energia que é direcionada para a antena receptora;

•	 anomalias de rádio propagação, como os dutos atmosféricos e os multi-

percursos;

•	 modificação nas condições de reflexão da onda.

Micro-ondas
São ondas de comprimento 
muito pequeno (da ordem de 30 
cm ou menos), correspondendo 
a frequências superiores a 1 GHz 
no espectro eletromagnético.
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Não é possível expressar matematicamente a variação exata do índice de 

refração para as diversas regiões. O que dispomos são estudos estatísticos 

para certos tipos de região, os quais fornecem uma ideia do comportamento 

desse parâmetro.

Síntese da unidade
Nesta unidade verificamos a importância da propagação eletromagnética 

na atmosfera terrestre, que depende da faixa de frequências utilizada. Veri-

ficamos que todas as faixas possuem aplicabilidade no dia a dia profissional 

de telecomunicações. Todavia, a faixa SHF (micro-ondas) é particularmente 

importante, pois os meios de transmissão por satélite e rádio terrestre de 

acesso necessitam dessa faixa de frequência para comunicações. Na próxi-

ma unidade, vamos estudar mais detalhadamente esses sistemas, incluindo 

o backbone, a espinha dorsal da Internet. Os backbones utilizam bastante 

a faixa SHF. Sendo assim, vamos focar nossa atenção na próxima unidade 

nesse tipo de sistema, detalhando mais alguns fenômenos e itens de projeto.
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Unidade 3 
Como já havíamos comentado anteriormente, as micro-ondas cor-

respondem aos sistemas de comunicação por antenas em visibili-

dade. Esta forma de comunicação é particularmente importante, 

tendo em vista a sua larga utilização em sistemas via satélite e tam-

bém em sistemas de média capacidade por enlaces terrestres em 

micro-ondas. Iremos detalhar suas características e os efeitos que a 

curvatura da Terra pode provocar na comunicação. Além disso, ire-

mos falar um pouco mais sobre o desvanecimento, um fenômeno 

que pode causar muitos danos na qualidade de um radioenlace.

Características de um sistema  
de radiovisibilidade
Neste sistema, o sinal irradiado por uma antena será captado por outra, e 

deve haver uma linha de visibilidade direta entre as antenas transmissora e 

receptora (também conhecida como linha de visada direta). Veja na Figura 

3.1 um enlace de micro-ondas em visibilidade.

  

 

  

Figura 3.1: Enlace de micro-ondas em visibilidade
Fonte: Elaborada pelo autor

Este sistema de comunicação é utilizado para transmissões urbanas a cur-

ta distância e também a longas distâncias, sendo neste caso necessária a 

utilização de estações repetidoras. Utilizamos também o termo sistemas de 

transporte em micro-ondas para designar esta forma de comunicação. Vá-

rios tipos de informação trafegam neste sistema de transporte: telefonia, 

comunicação de dados e vídeo. Quando os pontos envolvidos de origem e 

destino são muito distantes, além das estações repetidoras, temos que con-

siderar outros fatores. 
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Saiba que a Terra possui uma curvatura, além da existência de irregularida-

des do terreno (como morros, montanhas, vales). Sendo assim, a justificativa 

para a utilização das estações repetidoras é satisfazer a condição de visada 

direta entre as antenas. O sinal entre as antenas está sujeito a uma atenua-

ção entre a antena transmissora e a receptora. Dessa forma, há necessidade 

de amplificações do sinal de micro-ondas nas estações repetidoras ao longo 

da rota de comunicação, com o objetivo de evitar que ele chegue ao recep-

tor com uma intensidade tal que não seja mais possível separá-lo do ruído.

Na prática, as estações repetidoras são instaladas a uma distância máxima 

de 50 km uma da outra. Excepcionalmente esta distância é ultrapassada; po-

rém, nesses casos o custo do enlace aumenta bastante, pois normalmente há 

a necessidade de antenas maiores e torres mais altas. As comunicações em 

micro-ondas acontecem simultaneamente nos dois sentidos (comunicação full 
duplex). Sendo assim, o transmissor e o receptor do rádio são ligados a uma 

mesma antena, que serve tanto para receber como para transmitir os sinais.

Vamos falar um pouco mais agora sobre o desvanecimento, um fenômeno 

importante com o qual todos os profissionais envolvidos com a área de Tele-

comunicações, tanto em projetos quanto em manutenção e operação de sis-

temas de radiovisibilidade devem se preocupar. Isso porque o desvanecimen-

to pode prejudicar muito a qualidade da comunicação. Vejamos a seguir.

Desvanecimento
O desvanecimento, também conhecido como fading, é o nome dado para 

caracterizar o fenômeno da existência de variações aleatórias ao longo do 

tempo da intensidade do sinal de micro-ondas recebido. As causas do des-

vanecimento estão no meio de propagação. Este fenômeno não iria ocorrer 

nos radioenlaces caso não existisse entre as antenas um meio sujeito a mu-

danças nas suas características. Quando falamos em meio de propagação, 

você deve associar ao conjunto Terra/atmosfera.

Podemos classificar o desvanecimento da seguinte forma:

•	 por obstrução;

•	 por propagação de percursos múltiplos;

•	 por efeito de dutos;

•	 por efeito de chuvas;

•	 por reflexão.

Uma situação prática muito 
interessante que utiliza os 

conceitos aqui expostos sobre 
um sistema de micro-ondas é 

o funcionamento de um radar. 
Acompanhe um infográfico que 

mostra este funcionamento 
acessando o link http://

www.tecmundo.com.br/
infografico/10350-como-

funcionam-os-radares-de-
transito-infografico-.htm
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A seguir vamos verificar uma descrição básica de cada um desses tipos.

Desvanecimento por obstrução
Ocorre quando há uma inversão no índice de refração da atmosfera terrestre 

(em condições normais o índice de refração diminui com a altitude). Este 

fenômeno de inversão também é chamado de sub-refração.

Para explicar o desvanecimento por obstrução, imagine uma ligação em mi-

cro-ondas na qual foi considerado o raio equivalente da Terra, K=4/3, con-

forme demonstrado na Figura 3.2. Se durante um determinado intervalo de 

tempo ocorre uma variação no valor de K de modo que K seja menor que 1 

(por exemplo, K=2/3), o efeito resultante pode ser visualizado como se ocor-

resse uma elevação da Terra no sentido da ligação. Na realidade o que ocorre 

é que o percurso do raio se modifica devido ao fenômeno da sub-refração.

Desvanecimentos dessa natureza devem ser bastante raros em ligações de 

micro-ondas nas quais são adotados critérios adequados de desobstrução 

entre as antenas. Porém, quando ocorrem desvanecimentos por obstrução, 

todos os canais de rádio do sistema de micro-ondas são afetados simulta-

neamente, ocorrendo a degradação e até mesmo a perda da comunicação.

O desvanecimento por obstrução também é conhecido como “desvaneci-

mento lento”, uma vez que se manifesta através de uma redução gradativa 

e lenta do nível do sinal da comunicação em micro-ondas recebido, cuja du-

ração pode ser até de alguns dias, e apresenta características mais ou menos 

cíclicas como as variações das estações do ano.

  

 

  

K=4/3

K=2/3

Figura 3.2: Desvanecimento por obstrução
Fonte: Elaborada pelo autor
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Desvanecimento de percursos múltiplos
O sinal de micro-ondas em visibilidade resultante recebido é a soma de um 

feixe de ondas direto entre as antenas e outros feixes que seguem trajetos 

distintos do trajeto desse feixe direto. Esses trajetos distintos, designados 

por percursos múltiplos, são originados das refrações e reflexões resultantes 

de irregularidades na constante dielétrica (e consequentemente do índice 

de refração) da atmosfera com a altitude. A energia transportada através 

dos percursos múltiplos geralmente é bem inferior àquela associada ao feixe 

principal (RIBEIRO 2012, p. 244-245).

Entretanto, quando o feixe principal, por um motivo qualquer (obstrução 

parcial através das irregularidades do terreno, por exemplo), sofre uma per-

da de energia relevante, a energia recebida dos percursos múltiplos passa a 

desempenhar um papel importante, originando interferências.

O efeito do fenômeno de percursos múltiplos, além de variar ao longo do 

tempo, é função da frequência da ligação (fading seletivo com a frequência), 

comprimento do enlace de micro-ondas e do tipo de terreno.

Uma ideia aproximada desse efeito, para a faixa de 2 GHz a 7 GHz, e distâncias 

até 60 km, projetadas convenientemente dentro dos parâmetros recomenda-

dos, pode ser dada pelos seguintes valores, considerados em relação a um 

período de observação correspondente ao mês mais prejudicado por tal efeito:

•	 Durante um período de 1% do tempo de observação (432 minutos em 

um mês), espera-se uma atenuação superior a 14 dB no sinal recebido;

•	 Durante um período igual a 0,1% do tempo de observação (43 minutos 

em um mês), espera-se uma atenuação superior a 19 dB;

•	 Durante 0,01% do tempo (4,3 minutos em um mês), espera-se uma ate-

nuação superior a 33dB.

Este tipo de desvanecimento é chamado de “desvanecimento rápido”, pois 

se manifesta através de uma sequência de variações mais ou menos profun-

das e rápidas do nível do sinal recebido.

Desvanecimento por efeito  
de dutos atmosféricos
Os dutos atmosféricos são consequência de um fenômeno denominado de 

“inversão térmica”, que frequentemente é observada em certas regiões da 
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Terra (regiões de mata amazônica, litoral, deserto). Isso acontece quando 

massas de ar frio entram em contato com massas de ar mais aquecidas, 

observando-se então uma variação anormal do índice de refração com a 

altura, provocando o confinamento das micro-ondas numa certa camada 

atmosférica. Formou-se então o duto atmosférico. Saiba que existem dois 

casos mais comuns: o duto superficial e o duto elevado.

1. Duto superficial

Veja a Figura 3.3, na qual podemos entender o processo do duto superficial. 

Até a altura h1 do solo existe uma variação do índice de refração da atmos-

fera, de tal forma a provocar a situação de super-refração, sendo esta ten-

dência mais acentuada à medida que se aproxima do solo. Assim, próximo 

ao solo, os raios são cada vez mais encurvados para baixo, e próximo à altura 

h1 se propagam paralelamente à superfície da Terra.

 

 

 

 

  
  

Terra

1

2

3 Atmosfera Normal

h1 Super-refração

Figura 3.3: Duto superficial
Fonte: Elaborada pelo autor

A partir de h1 considera-se a situação de refração normal, em que a curvatu-

ra dos raios é maior que a curvatura da Terra (em geral K = 4/3).

O raio indicado por 1 atinge a altitude h1 praticamente com ângulo zero 

(paralelo à superfície). Nessa altitude, ele irá se propagar seguindo a super-

fície superior do duto, podendo alcançar distâncias além do horizonte. Toda 

energia irradiada segundo um ângulo inferior ao raio 1 fica confinada no 

interior do duto.
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O raio 2 indica uma irradiação segundo um ângulo tal que este sofre mais 

fortemente a super-refração, sendo encurvado para baixo. Através de refle-

xões sucessivas na Terra e novas refrações, ele vai se propagando conforme 

indicado na figura anterior.

O raio 3 indica uma parte da energia que é irradiada num ângulo tal que 

escapa ao duto.

Sendo assim uma antena de micro-ondas colocada fora do duto recebe pou-

ca energia.

2. Duto elevado

Entenda que no caso do duto elevado o fenômeno que ocorre é basicamen-

te o mesmo, só que agora a situação de super-refração variável se encontra 

entre duas camadas de ar, e não próxima à superfície da Terra, conforme 

Figura 3.4.

Os dutos, além de provocarem forte atenuação por desvio da energia de mi-

cro-ondas que chega à antena receptora, podem também ser responsáveis por 

interferências em outras interligações operando com frequências próximas.

 

 

 

 

  
  

Terra

Atmosfera Normal

Super-refração

Atmosfera Normal

Figura 3.4: Duto elevado
Fonte: Elaborada pelo autor

Desvanecimento por efeito de chuvas
Este tipo de desvanecimento é causado pela absorção e espalhamento do 

feixe de micro-ondas por chuvas. É de importância considerável, no caso de 

frequências acima de 10 GHz.
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Em situações de chuvas intensas pode-se chegar à condição de completa 

interrupção da ligação, afetando todos os canais de rádio em operação.

Figura 3.5: Desvanecimento por chuvas
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialrdig/pagina_2.asp

Por outro lado, em condições de chuvas, as possíveis estratificações da atmos-

fera são desfeitas, eliminando-se o desvanecimento por percursos múltiplos.

Desvanecimento por reflexão
Este tipo de desvanecimento é um caso especial de desvanecimento por per-

cursos múltiplos, que pode causar atenuações mais profundas e duradouras 

do que as indicadas na análise da situação de percursos múltiplos.

Um dos principais efeitos da reflexão do feixe de micro-ondas é a variação 

da intensidade do sinal recebido, por interferência entre as ondas direta e 

refletida, a qual você pode acompanhar na Figura 3.6.

 

    

Figura 3.6: Desvanecimento por reflexão
Fonte: Elaborada pelo autor

As duas frentes de onda apresentam uma diferença de fase resultante de:

•	 variação de fase na reflexão no solo: ângulo de reflexão no solo;

•	 diferença de percurso entre as ondas direta e refletida.

e-Tec BrasilUnidade 3 – Sistemas de micro-ondas em visibilidade 55



Sendo assim, dependendo da defasagem total do sinal refletido, este poderá 

chegar à antena receptora desde a situação de concordância de fase (soma 

de sinais) até a de oposição de fase com a onda direta (anulação dos sinais 

de micro-ondas).

Tanto a onda direta como a onda refletida sofrem variações no percurso ao 

longo do tempo, devido ao efeito já citado da refração atmosférica. Assim 

sendo, se a onda refletida tiver intensidade comparável à onda direta, será 

observada uma variação na intensidade do sinal recebido.

Vamos aprofundar um pouco mais nossos estudos sobre os efeitos da refle-

xão através da análise a seguir, pela qual será possível determinar o local na 

superfície terrestre onde o feixe eletromagnético será refletido. Isto é muito 

importante, tendo em vista que a natureza da superfície terrestre determina 

a forma e a intensidade da onda refletida. Saiba que, do ponto de vista de 

projeto, não é de interesse que a onda refletida tenha uma intensidade alta 

quando comparada com a onda direta, pois provocará uma interferência 

destrutiva do sinal de comunicação recebido.

Efeitos da curvatura da Terra
Aqui você irá compreender o processo pelo qual o relevo e a curvatura da 

Terra influenciam a reflexão do feixe de ondas eletromagnéticas na faixa de 

micro-ondas sobre a superfície terrestre. Irá também conhecer a metodolo-

gia de cálculo do local de incidência do raio refletido, bem como o procedi-

mento de cálculo do ajuste das alturas das antenas. Vamos iniciar?

Conceituação – terreno liso e rugoso
A forma como a onda eletromagnética sofre reflexão é bastante influenciada 

pela topologia do terreno. Conforme o comportamento do sinal na região 

de reflexão, ele poderá provocar grandes atenuações na antena de recepção 

do enlace. Estas atenuações podem até ser bem longas.

Um dos principais efeitos da reflexão do feixe radioelétrico é a variação da 

intensidade do sinal recebido, por interferência entre as ondas direta e refle-

tida. Quando a superfície do terreno é plana e perfeitamente lisa, tem-se a 

reflexão especular, semelhante à reflexão da luz em um espelho, conforme 

pode ser visualizado na Figura 3.7. Geralmente este caso de reflexão ocorre 
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na superfície de uma região com presença de água (uma represa ou uma 

lagoa), onde a onda eletromagnética reflete-se a partir de um ângulo bem 

definido, de mesmo valor ao ângulo de incidência (na faixa de micro-ondas, 

podemos aplicar os mesmos princípios físicos da óptica geométrica).

 

    

Reflexão especular

Figura 3.7: Reflexão especular
Fonte: Elaborada pelo autor

Por outro lado, você precisa saber que esta é uma situação bastante comum 

em enlaces reais, o solo pode se apresentar com um relevo irregular. Nesse 

caso, acontece um espalhamento da energia da onda refletida em várias dire-

ções, e a reflexão é denominada de reflexão difusa. A Figura 3.8 retrata essa 

situação.

 

    

Reflexão Difusa

Região rugosa

Figura 3.8: Reflexão difusa
Fonte: Elaborada pelo autor

A tendência para uma reflexão especular ou difusa do feixe de micro-ondas 

depende de vários fatores, incluindo o ângulo de incidência na superfície e 

o comprimento de onda do sinal analisado. A influência da onda refletida 

no desempenho global do sistema de micro-ondas depende do grau de ru-

gosidade da superfície, quando comparado ao comprimento de onda do 

sinal. Quanto menor for a rugosidade, mais a intensidade da onda refletida 

aproxima-se da obtida na reflexão especular.

e-Tec BrasilUnidade 3 – Sistemas de micro-ondas em visibilidade 57



No estudo dos efeitos do tipo de relevo terrestre na reflexão do feixe de 

micro-ondas, é necessário considerar a curvatura da Terra.

Para radioenlaces cuja distância entre as antenas é grande, já não é permi-

tido aproximar a superfície terrestre a um plano. Normalmente, utilizamos 

gráficos em coordenadas no plano cartesiano (eixo x, y) para a representação 

das ondulações do terreno ao longo do trecho entre as antenas. Entretanto, 

em função da curvatura da Terra, esta representação no gráfico cartesiano 

deve sofrer uma correção de altitude. De forma geral, a máxima distância 

em que a curvatura da Terra pode ser desconsiderada está relacionada à 

frequência do sinal irradiado.

Nas transmissões que levam em conta a curvatura da Terra, devemos respei-

tar alguns procedimentos. Em função da geometria esférica da Terra, primei-

ramente são feitas correções em diversos valores de projeto, entre eles as 

alturas reais das antenas em relação ao solo.

Antes do cálculo dos ajustes das alturas das antenas, faz-se necessário o 

cálculo do local de incidência do raio refletido. Acompanhe a seguir.

Local de incidência do raio refletido
Podemos afirmar que a superfície terrestre já nas imediações das antenas 

comporta-se como elemento refletor. A energia refletida na superfície terres-

tre próximo da antena receptora deve ser levada em consideração. Ao traba-

lharmos com telecomunicações, sempre devemos ter em mente o ponto de 

vista prático na análise e aplicação das fórmulas de projeto. 

Você dever ter isso em mente também aqui em nosso estudo, pois na faixa 

do espectro de micro-ondas o diâmetro das antenas é bem menor que a 

distância entre elas. Para entender isso, basta lembrar que o tamanho de 

uma antena é múltiplo (ou submúltiplo do comprimento de onda). Os com-

primentos de onda na faixa de micro-ondas são da ordem de centímetros, 

enquanto que os sistemas micro-ondas em visibilidade possuem antenas se-

paradas por centenas de metros ou até mesmo quilômetros. Outro olhar 

prático é o do limite de distância para que a Terra possa ser considerada 

plana. Em geral, para distâncias menores que 10 km fazemos essa aproxima-

ção. Nas distâncias maiores que 10 km, essa visão prática não é válida, pois 

pode afetar a precisão de outros resultados, como os cálculos do ponto de 

reflexão e do ângulo de reflexão de um enlace.
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Existem dois métodos para o cálculo do ponto de reflexão do enlace: o gráfico 

e o numérico. O procedimento gráfico é muito mais prático que a metodologia 

numérica que envolve cálculos para determinar as raízes de uma equação do 

terceiro grau. Os resultados obtidos em cada um dos métodos são equivalentes.

Porém, iremos estudar uma metodologia muito mais simples, proposta e 

criada pelo órgão internacional para regulamentação na parte de rádio – 

ITU-R (International Telecommunication Union). Você irá observar que será 

evitada a resolução de equações cúbicas no cálculo do ponto de reflexão.

A Figura 3.9 ilustra graficamente o método, pelo qual você pode notar que o 

raio da Terra é verdadeiro (R = Ro) e que o ponto de reflexão do enlace muda 

de lugar de acordo com a variação do valor de K (raio equivalente terrestre). 

Assim, em condições normais de propagação, o ponto de reflexão pode va-

riar entre os pontos A e B.

d1

d1 d2

d/2d3

h2

h1

C B A G
R=Ro

K=∞

K=4/3

K=1

K=2/3

Rx

Tx

Figura 3.9: Local de incidência do raio refletido
Fonte: Embratel (2005)

Neste método, o cálculo do ponto de reflexão consiste no cálculo de três 

parâmetros: (r, t e φ), onde:

r = 6,37 . (K/4) .d . |h2 – h1|

t = (d2/12) + 8,5 . (K/4) . (h2 + h1)

φ = cos-1 [r/(t . (t)0,5)]

d3 = 2 . (t)0,5 .cos (φ/3 + 240o)

d1 = (d/2) + d3

d2 = d - d1
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Considere que as distâncias apresentadas nas fórmulas anteriores estão em 

km, e as alturas das antenas, em metros. Para resolver estes cálculos, suge-

rimos que você utilize as calculadoras científicas. Mas fique atento para que 

elas estejam configuradas para graus decimais. Os parâmetros r, t e φ estão 

relacionados aos aspectos geométricos da Terra. As equações anteriores são 

a forma mais simples para calcular o ponto de reflexão do enlace, desenvol-

vido pelo ITU-R. A outra forma algébrica envolve a solução de uma equação 

do terceiro grau (RIBEIRO, 2012).

Vamos lembrar que o termo K apresentado nas equações anteriores é o fator 

K, e refere-se ao raio terrestre equivalente. Este fator é utilizado em projetos 

para corrigir a curvatura da Terra. Para analisar a propagação das ondas ra-

dioelétricas na atmosfera terrestre, utiliza-se o artifício de considerar o feixe 

de ondas se propagando de maneira retilínea e, em contrapartida, aumenta-

-se o raio real da Terra. Dessa forma, tem-se o feixe de micro-ondas repre-

sentado em linha reta e a curvatura da Terra diminuída (raio aumentado). 

Em condições normais de propagação, o índice de refração na atmosfera 

terrestre tem um comportamento tal que decresce com a altitude, causando 

o encurvamento do feixe de micro-ondas. Como as condições da atmosfe-

ra terrestre variam continuamente com a temperatura, pressão e umidade, 

então o fator K também varia. Nos projetos de dimensionamento de radio-

enlaces, é recomendada a utilização de dois valores para K: o valor médio 

e o valor mínimo. O projetista irá analisar o caso em que K provocará uma 

situação mais crítica no projeto e adotará este valor.

Em geral, na maioria dos projetos de dimensionamento, podemos considerar 

o valor médio de K, que é de 4/3. Como K varia, então o ponto de reflexão 

também varia, sendo que a região de reflexão está compreendida entre os 

pontos A e C, conforme mostrou a Figura 3.9, Local de incidência do raio 

refletido, anteriormente apresentada.

Aplique um pouco esses conceitos e fórmulas na situação de aprendizagem 

(3.1) a seguir:

Considere um enlace de micro-ondas terrestre que, de acordo com a Fi-

gura 3.9,  Local de incidência do raio refletido, tenha os seguintes valores:

h1 = 80 metros

h2 = 100 metros

d = 42 km

Calcular o local de incidência do raio refletido, para K = 4/3. Após a 

conclusão desta tarefa, envie para o seu professor.
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Modelo de Terra plana e ajuste de altura  
das antenas
Vamos agora à correção das alturas reais das antenas, e neste caso se utiliza 

uma consideração geométrica sobre a curvatura da Terra denominada mo-

delo de Terra plana. Considere uma transmissão no espaço livre. Miyoshi e 

Sanches (2012, p.198) comentam que no espaço livre as ondas de rádio se 

propagam em “linha reta” sem a ocorrência de fenômenos como refração e 

reflexão. Você pode verificar isso na Figura 3.10.

A respeito da propagação sobre a Terra plana, Ribeiro (2012, p. 188-189) 

comenta que analisando as características de propagação sobre uma Terra 

plana, condutora e lisa, tem-se uma primeira estimativa das condições de 

propagação, que podem ser adaptadas para a realidade.

Neste modelo, a linha tracejada é denominada linha de Terra plana, que toca 

a superfície terrestre em um ponto, chamado de ponto de reflexão do enla-

ce. Veja que d1 é a distância da antena transmissora até o ponto de reflexão, 

e d2 é a distância do ponto de reflexão até a antena receptora. A altura h1’ é 

a altura da antena transmissora, corrigida sobre a Terra plana e h2’ é a altura 

da antena receptora corrigida sobre a Terra plana.

h1
h1‘

d1

h2‘ h2� �

d2

Figura 3.10: Ajuste de altura das antenas
Fonte: Elaborada pelo autor

Os ajustes de altura são dados pelas seguintes fórmulas:

h1’ = h1 – [(d1)2 / (2 . K . Ro)]

h2’ = h2 – [(d2)2 / (2 . K . Ro)]
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Onde:

As distâncias d1 e d2 devem estar convertidas em metros.

K é o fator de raio equivalente terrestre.

h1 e h2 são as alturas das antenas 1 e 2, respectivamente, dadas em metros.

Ro é o raio real da Terra, cujo valor é 6.371,2 x 103 metros.

A partir dos cálculos de h1’ e h2’ é possível então calcular o ângulo de inci-

dência real do raio refletido no solo (�), que pode ser calculado pela seguinte 

fórmula (vide Figura 3.10: Ajuste de altura das antenas):

tg� = (h1’ / d1) = (h2’ / d2)

Faça agora você mesmo os cálculos a seguir.

A partir dos resultados da Hipertextualidade/Integração (3.1) apresentada 

anteriormente, calcule os ajustes das alturas das antenas e também o ângulo 

de incidência do raio refletido no solo.

Alcance máximo em visibilidade
A partir do cálculo dos ajustes das alturas das antenas (Figura 3.10), podemos 

chegar a um resultado interessante, que é o máximo alcance em visibilidade 

entre duas antenas. À medida que a distância do enlace aumenta, então a 

reta tangente à Terra no ponto de reflexão do enlace vai se aproximando da 

linha de visada entre as duas antenas. Consequentemente as alturas h1’ e 

h2’ também diminuem, e no limite de visada direta estes valores tendem a 

zero. Ou seja, o alcance máximo em que se tem visada direta ocorre para a 

situação em que h1’ = h2’ = 0. Acompanhe a seguir: 

Sabemos que d = d1 + d2. Portanto, dmáx = d1máx + d2máx.

h1’ = h1 – [(d1máx)
2 / (2 . K . Ro)] = 0

[(d1máx)
2 / (2 . K . Ro)] = h1

d1máx
2 = 2 . h1 . K. Ro

d1máx = (2 . h1 . K. Ro)1/2

h2’ = h2 – [(d2máx)
2 / (2 . K . Ro)] = 0

[(d2máx)
2 / (2 . K . Ro)] = h2

d2máx
2 = 2 . h2 . K. Ro

d2máx = (2 . h2 . K. Ro)1/2

Sistemas de Telecomunicações Ie-Tec Brasil 62



Tem-se então a expressão para dmáx:

dmáx = (2 . h1 . K. Ro)1/2 + (2 . h2 . K. Ro)1/2

Onde:

dmáx  é o alcance máximo em visibilidade em metros

h1 é a altura da antena transmissora em metros

h2 é a altura da antena receptora em metros

K é o fator K.

Ro é o raio da Terra: 6.371.200 metros

Para um enlace com h1 = 80 metros e h2 = 90 metros e K = 4/3, calcule 

o alcance máximo em visibilidade para o enlace. Considerar o raio real 

da Terra igual a 6.371,2 x 103 metros.

Síntese da unidade
Nesta unidade verificamos três pontos importantes para compreensão de sis-

temas de micro-ondas em visibilidade. Primeiramente analisamos as caracte-

rísticas de um sistema de radiovisibilidade, que é utilizado para transmissões 

urbanas a curta distância e também a longas distâncias. Vimos também o 

desvanecimento, ou fading, que é o fenômeno da existência de variações 

aleatórias ao longo do tempo da intensidade do sinal de micro-ondas re-

cebido. Vimos que o desvanecimento pode apresentar-se de cinco formas 

diferentes. Em caso de dúvida, volte ao conteúdo e reveja os conceitos e suas 

características, pois isso é fundamental para sua prática profissional. E por 

último vimos a importância de compreender o relevo e a curvatura da Terra e 

a influência que esse padrão exerce na reflexão do feixe de ondas eletromag-

néticas na faixa de micro-ondas em diferentes superfícies terrestres.
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UNIDADE N 

Fibras ópticas

UNIDADE 4





e-Tec Brasil

Unidade 4 
É importante você saber que o surgimento da fibra óptica signi-

ficou um imenso passo para o sistema de comunicação, e que as 

novas tecnologias sempre a utilizam como suporte básico de trans-

missão! Observamos atualmente um cenário de telecomunicações 

em que as aplicações (comunicações por voz, dados e vídeo) têm 

demandado um aumento considerável das taxas de bit de trans-

missão. E este suporte tem sido feito de maneira mais eficiente 

pelos sistemas de fibra óptica (se tiverem sido bem projetados e 

instalados, obviamente). Nesta unidade você irá estudar as carac-

terísticas da fibra óptica e princípios de propagação num sistema 

de comunicação óptico.

Neste momento, é importante você entender que num sistema de 

comunicação há três elementos básicos: o transmissor, o canal e o 

receptor, conforme ilustrado na Figura 4.1.

Fonte de 
Informação

Sinal de 
mensagem

Transmissor

Canal

Sinal Transmitido

Receptor
Usuário da 
informação

Sinal Recebido

Figura 4.1: Sistema de comunicação
Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/uwb/intro_redes.html

No sistema de comunicação óptico o canal é composto pela fibra óptica. Daí 

a importância de você estudar os fenômenos que ocorrem na fibra, quando 

ela faz o papel de meio para interligar o transmissor e o receptor.

O material usado para produzir a fibra óptica é extremamente importante, 

pois define a frequência, o comprimento de onda e os níveis de atenuação 

na fibra. 

Você quer saber mais uma coisa interessante? Na fibra óptica a transmissão 

ocorre por meio da propagação da luz!
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O que faz a fibra óptica ser o mais vantajoso meio de comunicação é que 

ela está livre de interferências, ruídos, tem isolação elétrica, e mesmo assim 

possui uma imensa capacidade de transmissão, além de oferecer sigilo na 

comunicação, e o peso e tamanho são mínimos.

Vamos conhecer um pouco mais a fibra óptica?

Caro estudante, para conhecer os conceitos referentes aos cabos me-

tálicos (par trançado e cabo coaxial), reveja o material do componente 

curricular Comutação e Transmissão 1, o qual trata destas informações 

na Unidade 1.

Estrutura da fibra óptica
A fibra óptica, em sua estrutura, é composta de vidro ou plástico, que são 

chamados de materiais dielétricos ou isolantes. A sua forma é cilíndrica e 

alongada. É transparente e flexível.

E você sabe qual é a sua dimensão? Aproximadamente igual a de um fio de 

cabelo! Veja o desenho de uma fibra óptica na Figura 4.2.

Revestimento Primário

Casca

Núcleo

Figura 4.2: Esquema de uma fibra óptica
Fonte: http://www.cianet.ind.br/img/imagens/tecnologias/fibra_optica_estrutura_corte_fibra_optica.jpg

O centro de sua estrutura se chama núcleo, que por sua vez tem o seu envol-

tório chamado de casca. Essas fibras são constituídas de sílica, que também 

é conhecida por “dióxido de silício” (SIO2).

Você pode conhecer uma 
comparação entre a fibra óptica 
e o cabo metálico, acessando o 
link http://www.telcon.com.br/
telcon/web/Perguntas/Default.

aspx?idper=S10091512024053

Veja, acessando o link a seguir, 
como a incidência da luz se 
move por um cabo de fibra 

óptica, a luz viaja através do 
núcleo (o corredor) refletindo 
constantemente na interface 

(as paredes revestidas de 
espelhos), o que representa 

um princípio chamado de 
reflexão interna total. Como a 

interface não absorve nenhuma 
luz do núcleo, a onda de luz 

pode viajar grandes distâncias. 
Assista ao vídeo no link 

http://www.youtube.com/
watch?v=nXBiReoqxAo
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Daremos o nome de índice de refração às densidades verificadas no núcleo 

e na casca. 

Segundo Ribeiro (2012, p. 52), utilizamos a comparação da velocidade de 

propagação da onda num meio com a sua velocidade no vácuo, sendo a 

relação entre esses dois valores chamada de índice de refração.

Saiba que o índice de refração absoluto do núcleo é diferente do índice de 

refração da casca, e essa diferença é necessária para propiciar a condição de 

confinamento e propagação da luz no interior da fibra óptica, considerando 

que os materiais dielétricos utilizados são diferentes.

Não se esqueça de que a função do núcleo é propagar a luz, e a da casca é 

confinar (reter) a luz.

A casca dupla é melhor que a simples porque o confinamento da luz é me-

lhor e a perda é menor.

Por fim, vale ressaltar que as fibras ópticas são muito resistentes, pois são 

revestidas por cabos, de maneira a serem imunes a choques mecânicos e 

perturbações externas. Quando essas fibras estão envolvidas ou encapsula-

das em uma mesma estrutura, chamaremos esta estrutura de cabo óptico.

Princípios de propagação
Reforçando os conhecimentos aprendidos no acesso ao link anterior, vimos 

que a luz refletirá por completo quando passar de um meio mais denso para 

um menos denso. A refração ou reflexão dos raios de luz vão depender do 

ângulo de incidência do raio, que poderá ser retido no núcleo devido à sua 

densidade, ou haverá várias reflexões na interface do núcleo e casca, ou 

serão absorvidos pela casca os raios que são refratados para ela. Veja o de-

senho esquemático na Figura 4.3.

índice de refração absoluto
É a razão da velocidade da luz 
no vácuo para a velocidade da 
luz no meio. A dependência do 
índice com a frequência ou com-
primento de onda é conhecida 
como dispersão.

você sabia que quando a luz 
passa de um meio com uma 
densidade para outro com 
densidade diferente poderá 
refletir por completo, refletir não 
completamente ou simplesmente 
não refletir? Veja no link  http://
educar.sc.usp.br/otica/luz.htm 
os fundamentos teóricos sobre 
a natureza da luz para acrescer 
seus conhecimentos.
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Figura 1 Figura 2

raio incidente raio incidente

meio 1

meio 2

meio 1

meio 2

raio refratado
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Figura 4.3: Propagação em meios com índices de refração diferentes
Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/images/optica7/image007.jpg 

Tipos de fibra óptica
Temos os seguintes tipos de fibra óptica

1. Fibra multimodo índice degrau (ID)

2. Fibra multimodo índice gradual (IG)

3. Fibra monomodo

Cada uma delas será classificada de acordo com a capacidade de transmis-

são, bem como do acoplamento com fontes e detectores de luz, e quanto às 

facilidades operacionais relacionadas a conexões. Vamos analisara seguir, as 

características de transmissão de cada uma das fibras acima citadas. Vamos lá?

Fibra Multimodo índice degrau (ID) 
A capacidade de transmissão é baixa e constituída de vários feixes de luz. 

Apresenta simplicidade de fabricação e de operacionalidade. Suas dimen-

sões  são razoavelmente grandes.

Fibra multimodo índice gradual (IG)
A capacidade de transmissão é média e constituída de vários feixes de luz. 

Apresenta complexidade média quanto à fabricação e simplicidade opera-

cional. Suas dimensões são moderadas. Veja a Figura 4.4, na qual são repre-

sentadas as fibras multimodo degrau e gradual.
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Multimodo índice degrau

Multimodo índice gradual

Figura 4.4: Fibra óptica multimodo: índice degrau e gradual
Fonte: http://juliobattisti.com.br/tutoriais/paulocfarias/redesbasico006_clip_image010.jpg

Fibra monomodo 
A capacidade de transmissão é bem superior àquela das fibras multímodo, 

pois transmite um feixe de luz. Possui maior complexidade de fabricação e 

de operacionalidade. A Figura 4.5 representa a fibra monomodo:

Monomodo

Figura 4.5: Fibra monomodo
Fonte: http://juliobattisti.com.br/tutoriais/paulocfarias/redesbasico006_clip_image013.jpg

Você vai conhecer melhor as vantagens e desvantagens das fibras ópticas 

monomodo e multímodo por meio dos quadros a seguir.

Quadro 4.1: Vantagens e desvantagens 
da fibra multímodo

Vantagens Desvantagens

O núcleo sendo de grande diâmetro torna 
mais fácil o alinhamento, que é o caso de 
emendas, conectores, etc.

Distâncias menores e limitadas, 
quando comparadas às fibras ópticas 
monomodo.

Baixo custo, quando comparada a outros 
tipos de fibra, não só da fibra em si, mas 
também dos materiais agregados, como 
conectores, componentes eletrônicos e 
outros.

Taxas de transmissão mais baixas, 
quando comparadas às fibras ópticas 
monomodo.

Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialfoIII/pagina_4.asp
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Quadro 4.2: Vantagens e desvantagens da fibra monomodo

Vantagens Desvantagens

Distâncias maiores e ilimitadas, 
quando comparadas às fibras ópticas 
multimodo.

Devido às dimensões do núcleo da fibra óptica mono-
modo serem extremamente reduzidas, isso torna difícil 
o alinhamento, que é o caso de emendas, conectores, 
etc.

Taxas de transmissão muito mais 
altas (superiores a 160 Gbit/s) 
quando comparadas às fibras ópticas 
multimodo.

Alto custo, quando comparada a outros tipos de fibra, 
não só da fibra em si, mas também dos materiais 
agregados, como conectores, componentes eletrôni-
cos e outros.

Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialfoIII/pagina_5.asp

Vamos agora detalhar um pouco mais as características das fibras ópticas. 

Acompanhe a seguir.

Características adicionais das fibras ópticas
a) Composição: fibra óptica com núcleo e casca, constituída respectivamen-

te de sílica e sílica, ou de sílica e plástico ou de plástico e plástico. As fi-

bras ópticas possuem propriedades distintas quanto à operacionalidade, 

propagação, transmissão, resistência à temperatura.

b) Suporte de transmissão: pode ser constituído de uma fibra ou um feixe 

que delas resultará na capacidade de captação de potência de luz, flexi-

bilidades, perdas de propagação, facilidades de acoplamento.

c) Geometria ou sensibilidade à polarização: o tipo de fibra monomodo, 

além de circular, pode ter núcleo de seção elíptica, o que resulta na filtra-

gem e manutenção da polarização.

Características quanto à transmissão
Você já ouviu falar em janela de transmissão? Nada mais é do que o compri-

mento de onda para o qual a fibra foi construída, objetivando a transmissão 

do sinal luminoso.

Lembre-se que o comprimento de onda é dado por 

� = c

� . Este conceito 

foi explicado na Unidade 1 de nosso componente curricular.

E o que seria janela de operação? É simplesmente o comprimento de onda 

de operação da fibra.

Agora comentaremos sobre abertura numérica (AN).
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Quanto maior for a abertura numérica de uma fibra, maior vai ser a sua 

capacidade de absorver energia luminosa.

A Figura 4.6 ilustra o conceito de abertura numérica.

P �

Figura 4.6: Abertura Numérica
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Numerical_aperture.svg

O cone de aceitação ou ângulo de aceitação é que definirá a abertura nu-

mérica da fibra óptica. Olhe a Figura 4.7. Todo raio que atinge a fibra dentro 

do ângulo de aceitação é refletido ao longo da fibra, ao passo que não serão 

refletidos totalmente os raios com ângulo de incidência maior que o ângulo 

de aceitação.

n2

n1

n1

E

1
2

Condições para propagação
Figura 4.7: Ângulo de aceitação na fibra óptica
Fonte: http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutfo_fig24.GIF

É bom ressaltar que na fibra multimodo com índice degrau a abertura é 

maior, o que implica baixa taxa de transmissão. Já na fibra monomodo a 

abertura é menor; portanto, é maior a taxa de transmissão.

Por fim, precisamos saber quais são os modos de propagação. Definimos 

modo de propagação como a maneira pela qual o sinal de luz se propaga na 

fibra óptica. De acordo com Ribeiro (2012, p. 118), os modos de propaga-

ção indicam de que maneira o campo eletromagnético da luz distribui-se no 

plano transversal à direção de propagação.

Abertura numérica (NA – 
Numerical Aperture)
De um sistema óptico é um 
número adimensional que car-
acteriza o intervalo de ângulos 
sobre os quais o sistema pode 
receber ou emitir luz. (ABER-
TURA NUMÉRICA, 2014).
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Os tipos dessas propagações são: 

a) Transversal eletromagnético (TEM)

b) Transversal Elétrico (TE)

c) Transversal Magnético (TM)

d) Híbrido (HE)

Atenuação na fibra óptica
Quando o sinal luminoso perde a sua potência ao longo da fibra óptica, este 

processo recebe o nome de atenuação. Isso ocorre em razão da limitação 

da distância existente entre o início e o fim da transmissão. Esta perda da 

potência do sinal luminoso na fibra é medida em dB/Km. Segundo Ribeiro 

(2012, p. 143), a atenuação do sinal óptico é um dos critérios usados para 

determinar o tipo de fibra óptica e o comprimento de onda adequados a um 

sistema de comunicação. A atenuação poderá ocorrer por meio de absorção, 

curvaturas e espalhamento. Observe a Figura 4.8.

Figura 4.8: Atenuação na fibra óptica
Fonte: http://macao.communications.museum/images/exhibits/2_8_3_2_por.png

Vamos detalhar cada um desses motivos de atenuação:

1. A absorção de parte da energia luminosa ocorre devido à presença de áto-

mos e também de moléculas de água retidas do vidro, ou por contamina-

ção no processo de fabricação, ou pela variação na densidade do material.
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2. As perdas da energia luminosa também podem ocorrer por curvaturas 

dos seguintes tipos: 

a) Macrocurvatura: os raios de curvatura são grandes, quando os cabos 

ópticos são posicionados em uma esquina, por exemplo.

b) Microcurvatura: os raios de curvatura são mínimos e próximos do raio do 

núcleo da fibra.

3. Existe a perda da energia luminosa por espalhamento, que ocorre quan-

do há a dispersão do fluxo dos raios, em razão da densidade do material 

da fibra.

Dispersão
Durante o percurso do sinal na fibra óptica pode ocorrer o seu alargamento, 

o que significa que houve a dispersão (RIBEIRO, 2012, p. 76). Isso implica 

uma limitação na capacidade de transmissão, o que poderá distorcer os si-

nais enviados. E você sabe quais são os modos de dispersão?

Vamos analisar a seguir:

a) Dispersão material: é correspondente à dispersão cromática, que é pro-

veniente da velocidade da propagação de grupo de um modo individual, 

relacionado ao comprimento da onda.

b) Dispersão da guia de onda: também se baseia na dispersão cromática.

c) Dispersão modal: neste caso a transmissão nas fibras multimodo é afeta-

da, e provém de cada modo de propagação ter uma velocidade diferen-

te, para um mesmo comprimento de onda.

d) Dispersão cromática: o que se chama de dispersão cromática em um 

material é o comportamento diferenciado da luz quando se propaga no 

interior desse material. Cada comprimento de onda (cada cor) tem um 

comportamento diferente. A principal diferença está na velocidade de pro-

pagação da luz. Esta velocidade de propagação define o índice de refra-

ção do material. Este índice é a razão entre a velocidade da luz no vácuo 

(c=299792,458 km/s) e a velocidade da mesma luz dentro do material. 

Como cada comprimento de onda (cada cor) se propaga com diferentes 

velocidades, o material apresenta diferentes valores de índice de refração 

em função do comprimento de onda. Em geral o índice de refração dimi-

nui com o aumento do comprimento de onda (COMO FUNCIONA, 2012).
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A dispersão cromática interfere na capacidade de transmissão das fibras mo-

nomodos e multímodos de índice gradual, e a dispersão modal afeta as 

fibras multímodos índice degrau.

Veja a Figura 4.9, cujo gráfico representa a dispersão de fibras ópticas mo-

nomodo.

Gráfico de Dispersão de Fibras Ópticas Monomodo

Comp. Onda (�) nm

18

8

3
0
-3

-18

15501310

Dispersão
Ps/nm, Km

Figura 4.9: Dispersão na fibra óptica
Fonte: http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/RWDM%20-%20Fig2.gif

Propriedades adicionais da fibra óptica
Imunidade a interferências
Já definimos o que vem a ser material dielétrico, sendo este o motivo pelo 

qual as fibras ópticas não sofrem interferências eletromagnéticas.

Mesmo agrupadas no mesmo cabo óptico, as fibras não interferem umas 

nas outras, isso porque não há irradiação interna de luz. E por não terem 

envoltório metálico, podem tranquilamente ser instaladas junto às linhas de 

transmissão de energia elétrica.

O fato de as fibras não interferirem umas nas outras tem como consequência 

uma diafonia (crosstalk) desprezível. Num cabeamento estruturado, cross-
talk ou diafonia é a interferência indesejada que um canal de transmissão 

causa em outro. Foi observada pela primeira vez durante a Segunda Guerra 

Mundial, devido à grande quantidade de transmissões que eram feitas na 

época. Assim, podemos dizer que a diafonia nada mais é que a tendência 

de o sinal de um par de fios ser induzido por outro par adjacente e paralelo. 

Essa interferência é criada por um curto-circuito ou pela junção indutiva en-

tre essas duas linhas independentes (CROSSTALK, 2014).
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Mínima atenuação
As fibras não contabilizam muitas perdas. Sendo assim é possível instalar 

sistemas de transmissão de longa distância, tendo entre os repetidores um 

espaçamento grande, o que reduz a complexidade do custo do sistema.

A Figura 4.10 mostra a comparação da capacidade de transmissão entre 

coaxial, par trançado e fibra óptica. Porém, não podemos esquecer que a 

capacidade de transmissão é totalmente dependente da atenuação.

Figura 4.10: Capacidade de transmissão
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-gZa6M_QYKRs/UAK4EMZDekI/AAAAAAAAB8Y/0QDTZqUPGrE/s400/download.jpg

Capacidade de transmissão superior
É sabido que as transmissões realizadas por fibras ópticas são bem supe-

riores àquelas por cabo metálico, uma vez que a primeira possui mínima 

atenuação, o que propicia uma transmissão de sinais a longas distâncias sem 

estações intermediárias, e um reduzido gasto com os investimentos iniciais e 

com manutenções periódicas.

Ausência de diafonia
É bom lembrar, entretanto, que as fibras inseridas dentro do cabo óptico 

não irradiam luz externamente, fazendo com que não interfiram umas nas 

outras. Diferentemente do cabo metálico, que, ao perder parte do seu iso-

lamento, os pares metálicos adjacentes geram o fenômeno crosstalk após 

ocorrer uma irradiação entre eles.

Isolamento elétrico
Diferentemente dos cabos metálicos, na fibra óptica não há faísca ou cho-

que elétrico, permitindo a reparação em campo mesmo com o equipamen-

to ligado. Tampouco existem problemas relacionados ao aterramento com 

interfaces dos transceptores. Veja na Figura 4.11 uma ilustração do isola-

mento elétrico em cabo metálico.

Você pode também conhecer 
uma comparação entre 
fibra óptica e cabo de cobre 
acessando o link http://www.
tiespecialistas.com.br/2013/11/
fibra-optica-ou-cabo-de-cobre/ 

Transceptores
Um transceptor é um dispositivo 
que combina um transmissor e 
um receptor utilizando compo-
nentes de circuito comuns para 
ambas funções num só aparelho. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Transceptor
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Figura 4.11: Isolamento em cabos metálicos
Fonte: http://ipce.com.br/imagens/fig2.gif

Tamanho e peso reduzidos
Você lembra quando mencionamos que a fibra óptica possui dimensões 

aproximadas de um fio de cabelo? É isso mesmo!

Um cabo óptico típico tem um diâmetro externo de 17mm. Portanto, é bem 

mais leve que o cabo metálico que possui o diâmetro típico de 75mm.

Comunicação sigilosa
Como a fibra óptica não irradia a luz propagada, o resultado é que as in-

formações ali transportadas ficam seguras, e qualquer tentativa de violá-las 

logo é identificada, pois nesse caso o sistema de comunicação é paralisado 

por causa do desvio de grande parte da potência luminosa transmitida.

Você sabe como é a fabricação das fibras ópticas? Vamos verificar este as-

sunto na próxima seção.

Fabricação das fibras ópticas
Já vimos anteriormente que o material usado para a fabricação da fibra é 

basicamente o vidro e o plástico. Quanto ao vidro, há dois tipos:

•	 sílica, sendo ela pura ou dopada;

•	 vidros multicompostos.

Saiba que a segurança de uma 
comunicação está também 

relacionada à integridade física 
do meio de transmissão. Veja no 
link http://www.gazetadopovo.

com.br/vidaecidadania/
conteudo.phtml?id=1447407 

notícia sobre o furto de cabos de 
cobre, que causam prejuízos para 

as empresas de telefonia.
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Figura 4.12: Fibra óptica de sílica
Fonte: http://www.acate.com.br/sites/default/files/imagecache/gallery_slide/fibra-optica1.jpg

Vejamos as técnicas utilizadas para a fabricação, considerando a janela es-

pectral particular da fibra de vidro:

a) Pré-forma: para as fibras de sílica. É um bastão cilíndrico de vidro que 

representa o núcleo e a casca. Essas técnicas encontram respaldo num 

processo de deposição de vapor químico, que é geralmente utilizado na 

fabricação de semicondutores.

b) Puxamento e revestimento das fibras: é a fase de fabricação após a pré-

-forma. O equipamento utilizado é a torre de puxamento. Depois de 

colocada num forno de grafite onde é difundida, a pré-forma obtém a 

forma de filamento (fibra).

Por fim, a fibra é revestida pelo acrilato, que é um material polimerizado, 

evitando o seu desgaste e mantendo as suas propriedades ópticas.

Conheceremos agora as fontes de luz para o sistema de fibras ópticas.

Fontes de luz
Quanto maior a faixa de comprimento da onda, maior o potencial para pro-

blemas de dispersão. Nas fibras de sílica a luz necessita estar em um com-

primento de onda transmitido de maneira eficaz pela fibra (850; 1310 ou 

1550nm). Umas das fontes de luz utilizadas em sistemas de fibras ópticas 

são os diodos emissores de luz (LEDs) e lasers, todos semicondutores.

De acordo com Ribeiro (2013, p. 227), determinados tipos de semicondu-

tores podem gerar uma irradiação quando elétrons são injetados em um 

cristal. Dessa forma, foram desenvolvidos componentes que emitem luz em 

comprimentos de onda específicos.

LED (Light Emitting Diode)
É um dispositivo optoeletrônico 
constituído de semicondutores 
compostos, emissor de radiação 
incoerente (espontânea) ao 
se injetar corrente elétrica. O 
mesmo que diodo 
emissor de luz.

Laser
Pode ser descrito como um 
diodo emissor de luz, provido de 
espelhos que fornecem realimen-
tação óptica e ganho, de modo a 
possibilitar oscilação laser acima 
de uma determinada corrente 
de injeção, chamada corrente 
limiar. Os lasers são amplamente 
utilizados como fonte em comu-
nicações ópticas. O mesmo que 
diodo laser
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Você já ouviu falar em LED? 

No LED a emissão de luz é invisível e próxima do infravermelho. São os dispo-

sitivos mais comumente usados nas fibras ópticas. O comprimento de onda 

desta fonte de luz vai depender dos níveis de energia internos. Se a tempe-

ratura do semicondutor é baixa, os elétrons se reúnem dentro da estrutura 

de cristal; porém, se há um aumento de temperatura, os elétrons saltam 

para um nível de condução mais alto, tornando-se totalmente livres dentro 

da estrutura cristalina.

Os LEDs mais comuns, compostos de arsenieto de gálio, emitem luz próxima 

de 930nm.

Para a construção do LED, o principal e mais importante composto é o In-

GaAsP , feito de índio, gálio, arsênico e fósforo, onde o número de átomos 

dos dois primeiros devem se igualar ao número de átomos dos dois últimos.

Vamos tratar agora  da fonte do tipo laser. Entenda que lasers semicondutores 

produzem feixes de luz mais direcionais e com uma maior potência de saída.

Você sabe como a luz é emitida neste caso? É simples! Um elétron, de um 

nível alto, desce para um nível mais baixo, o que libera energia extra. E essa 

emissão de luz é espontânea, uma vez que não necessita de estímulo exter-

no, assim como ocorre com o LED. Porém tal espontaneidade não é imedia-

ta, leva certo tempo para acontecer. Mas, quais condições são necessárias 

para emissão de luz do tipo laser? 

Primeiramente, deverá existir mais elétrons de energia superior do que de 

inferior, uma vez que isso possibilita a absorção da luz pelo que estiver em 

nível mais  baixo.

Saberemos agora como funciona o feixe do laser. Ele é formado por um 

ressonador, o qual retém a luz, que passará várias vezes através da mídia 

excitada. Ao ser emitido em direção ao espelho, a luz é refletida de volta o 

que agitará os elétrons que se recombinarão conforme a passagem da luz 

através do plano de junção.

Ressalta-se que para a luz ser amplificada e acumulada em um feixe, ela de-

verá viajar de um lado para o outro ao longo do ressonador na faixa estreita. 

A luz escapará se for emitida em outras direções.
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Quanto aos aspectos funcionais, os lasers são mais potentes que os LEDs, 

isso porque convertem potência elétrica de entrada em luz de uma maneira 

mais eficiente e possuem maiores correntes de excitação (RIBEIRO, 2013).

A vida útil dos lasers é mais curta do que a do LED,  porque os lasers pos-

suem correntes mais altas de excitação e níveis maiores de potência.

Veremos agora os aspectos estruturais dos lasers, cuja estrutura é mais com-

plexa do que a dos LED.

Algumas décadas atrás, os lasers eram resfriados por hidrogênio líquido e 

tinham uma vida útil bastante reduzida. Entretanto, para que houvesse um 

funcionamento mais eficiente, posteriormente foram desenvolvidos méto-

dos de concentração da corrente de excitação e de geração de luz, e mais 

adiante houve o confinamento da luz de maneira horizontal e vertical, possi-

bilitando a concentração da corrente de excitação e potência óptica em uma 

faixa estreita ao longo do comprimento do chip.

As faixas ativas de laser mais modernas têm micrômetros de largura e apenas 

uma fração de micrômetros de altura.

Após conhecermos as fontes de luz LED e lasers, vamos verificar a compara-

ção no Quadro 4.3.

Quadro 4.3: Comparação entre características do LED e laser
LED LASER

Fácil construção Construção mais complexa

Vida útil longa Vida útil menor que a dos LEDs

Alta confiabilidade Alta confiabilidade

Espectro largo (grande comprimento de onda) Espectro de luz estreito

  Luz difusa (espalhada em muitas direções) de baixa 
potência

Luz concentrada de potência média – laser tipo Fabry-
-perot
Luz concentrada de potência alta – laser tipo DFB

Baixa eficiência de acoplamento Alta eficiência de acoplamento

Limitação na velocidade de modulação Grande velocidade de modulação
Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir você poderá também verificar no Quadro 4.4 uma comparação 

entre a utilização prática do LED e do laser.
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Quadro 4.4: Utilização do LED e do laser
Utilização do LED e do laser

Item LED Laser semicondutor

Taxa de dados Baixa Alta

Modo Multimodo Multimodo ou Monomodo

Distância Pequena Longa

Vida útil Longa Curta

Sensibilidade à temperatura Insignificante Substancial

Custo Baixo Custo Alto Custo
Fonte: http://efagundes.com/openclass_networking/wp-content/uploads/comparacao-entre-led-e-laser.jpg

Passaremos a falar agora sobre o comprimento de onda operacional.

Comprimentos de onda operacional
O comprimento de onda operacional atinge diretamente a dispersão e a 

atenuação do pulso do sinal na fibra. 

O comprimento de onda que será emitido dependerá do material semicon-

dutor por meio do qual a fonte de luz é produzida. E a largura espectral, por 

sua vez, dependerá da estrutura do dispositivo.

Você sabia?

•	 que LED e laser feitos do mesmo material podem ter o mesmo compri-

mento de onda central, porém a largura espectral do LED é mais ampla?

•	 Que dois lasers feitos de materiais diferentes têm comprimentos de onda 

diferentes, porém larguras espectrais semelhantes?

Vamos conhecer mais sobre potência e acoplamento de luz?

Potência e acoplamento de luz
A potência de fontes ópticas para comunicações depende do ângulo sobre o 

qual a luz é emitida, do tamanho da área de emissão de luz, do alinhamento 

entre a fonte e a fibra, e das características de coleta de luz da fibra.

É bom lembrar que para alguns tipos de laser essas potências podem variar 

de algumas dezenas de microwatts até valores acima de 100 miliwatts. A 

intensidade da luz diminui com a distância do centro.
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Você sabe quando ocorre a modulação? É quando a potência de saída dos 

semicondutores do laser e do LED varia diretamente com a corrente de en-

trada, recebendo este processo o nome de modulação.

Para esclarecer melhor o conceito de modulação, veja a Figura 4.13.

Bit 1 Bit 0 Bit 1

Tempo

Portadora

Informação

Figura 4.13: Modulação mostrando: existência de luz quando bit ‘1’, e ausência de 
luz quandoc bit ‘0’
Fonte: http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutorialfsoeab1_figura4.jpg

Detectores de luz
Fotodiodos ou fotodetectores, os detectoreas de luz são semicondutores e usa-

dos na comunicação das fibras ópticas. São feitos de silício, arsenieto de gálio, 

germânio, fosfeto de índio, bem como de outros tipos de semicondutores.

Segundo Ribeiro (2013, p. 284), a recepção em um sistema de comunica-

ções ópticas necessita de um fotodetector de grande sensibilidade, capaz 

de retirar a informação do sinal luminoso, convertendo a energia óptica em 

corrente elétrica nos comprimentos de onda de transmissão.

As células solares são os detectores semicondutores mais simples; elas con-

duzem o elétron da banda de valência para a banda de condução, o que 

gera uma tensão.

Conheça as faixas operacionais dos detectores com maior destaque no 

Quadro 4.5.

Quadro 4.5: Faixas operacionais dos detectores
Silício 400 a 1000 nm

Germânio 600 a 1.600 nm

GaAs 800 a 1.000 nm

InGaAs 1.000 a 1.700 nm

InGaAsP 1.100 a 1.600 nm
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 4.14: Fotodiodo
Fonte: http://files.sensordesoro.webnode.com.br/200000006-8349783c85/fotodiodo.jpg

Passaremos agora a conhecer a velocidade e banda passante referentes aos 

detectores de luz.

Velocidade e banda passante
Exige-se algum tempo para que o detector de luz responda a mudanças 

de entrada, ressaltando que, dependendo do material e do projeto do dis-

positivo, ocorre um atraso entre a entrada do sinal óptico e a produção de 

corrente na saída do detector.

Existem limites quanto à velocidade dos sistemas ópticos, quais sejam: 

O tempo de subida do sinal elétrico de saída, de 10% a 90% do nível final 

depois da entrada ter sido estimulada.

a) O tempo da sua queda, ou seja, quanto tempo a saída leva, de 90% a 

10%, para cair depois de desligada a entrada.

Apesar de não ser afetada pelo atraso interno, a banda passante, ou taxa de 

bit é afetada pelos tempos de subida de descida do sinal elétrico.

banda passante
É o conjunto contínuo de valores 

de frequência que podem ser 
assumidos por um sinal elétrico 

sem que este seja atenuado 
ao passar por um filtro. 

Informalmente, diz-se são as 
frequências que “passam” pelo 

filtro (BANDA PASSANTE,  2014).
Para que você possa entender 

melhor o conceito de banda 
passante, veja a Figura 4.15.

Bit rate ou bitrate
Significa taxa de bits ou taxa 

de transferência de bits. 
Nas telecomunicações e na 
computação, o bit rate (às 

vezes escrito como bitrate) é 
o número de bits convertidos 
ou processados por unidade 

de tempo. O bit rate é medido 
em ‘bits por segundo’ (bps ou 
b/s), muitas vezes utilizado em 

conjunto com um prefixo SI , 
como kbps, Mbps, Gbps, etc., de 

acordo com o seguinte:

1.024 bps = 1 kbps (1 kilobit ou 
mil bits por segundo)

1.048.576 bps = 1 Mbps (1 
megabit ou 1 milhão de bits por 

segundo)
1.073.741.824 bps = 1 Gbps (1 
gigabit ou um bilhão de bits por 

segundo)
(BITRATE, 2014).
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Figura 4.15: Banda passante
Fonte: http://www.ricardocaetano.xpg.com.br/juntando_tudo/equipamentos_comerciais/receptor_r127df/curva_caracte-
ristica_CFU455D2.jpg

O que são fototransistores?

Fototransistores
São os detectores mais simples. Neles, a luz gera a corrente de base. A maio-

ria desses transistores é feita de silício, e costuma-se usá-los em sensores 

baratos ou em dispositivos para sistemas de fibra óptica de baixa velocidade 

e pequeno custo.

Figura 4.16: Fototransistor
Fonte: http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20061/Cesar/Fototransistor1.gif
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Conectores ópticos
A junção da fibra óptica ao fotodetector (ou fotoemissor) ocorre graças aos 

conectores que permitem junções temporárias entre duas fibras ou nas ex-

tremidades dos sistemas. Considerando a precisão das peças mecânicas que 

integram o conector óptico para posicionarem as extremidades das fibras 

em relação ao corpo externo do conector, garante-se qualidade na conexão.

Você sabe como são instalados os conectores? 

Eles são instalados nas extremidades dos cabos ópticos ou num dispositivo 

de suporte junto ao transmissor ou receptor óptico. Veja a Figura 4.17, na 

qual se encontram conectores ópticos.

Figura 4.17: Conectores ópticos
Fonte: http://www.curso-fibra-optica.com.br/imgs/curso-fibra-optica/imgs_artigos/conectores/D4-SCDuplex-SMA.jpg 

Analisaremos agora o ponto referente aos dispositivos ópticos.

Dispositivos ópticos
Promovem a conexão entre a fibra óptica e o equipamento fototransmissor 

(ou fotodetector). Relacionam-se a essas conexões:

a) interfaces com redes que podem ser Lan’s, Man’s, Wan’s;

b) conexão de enlaces multiponto

c) painéis para roteamento de cabos

Como exemplo de dispositivo óptico, veja a Figura 4.18, que mostra um 

transceptor para fibra óptica.
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Figura 4.18: Transceptor para fibra óptica
Fonte: http://www.opticalfiberpatchcord.com/photo/pc1815627-pacote_do_transceptor_da_fibra_ptica_de_bidi_sfp_
com_o_conector_do_lc_sc.jpg

Vejamos as características básicas dos dispositivos ópticos:

a) reflexões baixas;

b) perda de inserção;

c) estabilidade de características quanto aos ciclos de conexão e desconexão;

d) simplicidade quanto à construção e montagem;

e) boa tolerância a fatores ambientais como temperatura, umidade, cho-

ques mecânicos e poeira;

f) baixo custo;

g) fabricação padronizada;

h) alta durabilidade quanto à repetição de ciclos.

Você sabe quais são os fatores de atenuação dos conectores?

Atenuação de conectores
Quanto aos fatores intrínsecos, podemos citar as perdas por diferença de ge-

ometria do núcleo (diâmetro, concentricidade núcleo/casca). Esta diferença 

ocasiona descascamento das áreas de emissão e recepção da luz transmitida, 

o que significa perdas. Também é fator intrínseco da atenuação de conec-

tores a diferença de abertura numérica (AN). Ocasionam perdas caso haja 

a transmissão de luz de uma junção de uma fibra multimodo índice degrau 

com abertura numérica (AN) inferior para outra com perfil de índice degrau. 

Essa diferença de AN resulta da diferença de índices de refração de núcleos 

e cascas nas duas fibras. Mas nas fibras monomodo as perdas surgem em 

decorrência do descascamento do raio modal (Wo). 
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Quando as extremidades do conector não se tocam com polimento plano, a 

perda é de 25dB. Mas se há contato entre as extremidades e o polimento é 

angular, as perdas são inferiores a 50dB.

Figura 4.19: Extremidades do conector
Fonte: http://www.xdkgroup.com/assets/js/upfiles/images/Products/Drawings/Fiber-Optic-Patch-Cable/MTP-Fan-out-Cable-
-0.9.png

Emenda
É a junção de dois segmentos de fibra óptica, de maneira permanente ou 

semipermanente. Geralmente é utilizada em sistemas de longa distância e 

de alta capacidade por apresentar baixíssimas perdas, o que não ocorre com 

os conectores ópticos.

É bom ressaltar que essa junção por emendas possui a vantagem de propor-

cionar estabilidade mecânica, bem como facilidades em campo. No caso de 

cabos ópticos instalados em dutos subterrâneos, as emendas serão instala-

das em armários, caixas ou gabinetes ao longo da rede. Você sabia que as 

emendas podem ser mecânicas ou por fusão?

1. Emenda mecânica – Consiste no alinhamento das fibras através de es-

truturas mecânicas que mantêm essas fibras posicionadas frente a frente, 

sem uni-las definitivamente. É um tipo de emenda barata e reaprovei-

tável; entretanto, não deve ser utilizada em sistemas que exigem certa 

confiabilidade. Veja a Figura 4.20.
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Figura 4.20: Emenda mecânica
Fonte: http://www.curso-fibra-optica.com.br/imgs/curso-fibra-optica/imgs_artigos/tipos_emendas/emenda_mecanica.jpg 

Saiba que o processo de emenda mecânica é bastante utilizado em situações 

emergenciais e provisórias de operação nos sistemas de telecomunicações.

2. Emenda por fusão – Consiste em “fundir” uma fibra óptica à outra. 

Trata-se de um processo complexo no qual a fibra é introduzida limpa e 

clivada na máquina de fusão para, após o alinhamento apropriado, ser 

submetida a um arco voltaico que eleva a temperatura nas faces das fi-

bras, o que provoca o derretimento das fibras e a sua soldagem.

Veja a Figura 4.21, que mostra uma máquina de emenda de fibra óptica por 

fusão.

Figura 4.21: Emenda por fusão
Fonte: http://www.ispshop.com.br/maquina-de-fusao-ot-7300-mf.html

Considerando os métodos atualmente utilizados, os níveis de perdas pelas 

emendas são mais baixos do que dos conectores ópticos. Todavia, as perdas 

por emendas merecem atenção nos projetos de sistemas ópticos caracteriza-

dos por enlaces longos.
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3. Emenda por acoplamento de conectores – Este processo é bem seme-

lhante ao de emenda mecânica, em que duas fibras devem ser alinhadas. 

Entretanto, em cada fibra é colocado um conector óptico e esses dois 

conectores são encaixados em um acoplador óptico de modo a tornar 

possível o alinhamento entre as fibras, sem uni-las definitivamente. Este 

processo é o menos aconselhável de todos, já que, apesar do custo mais 

reduzido, é o que demanda maior tempo para realização.

Falaremos agora sobre atenuação das emendas.

Atenuação nas emendas
Quanto aos fatores intrínsecos, são semelhantes aos dos conectores. Vejamos:

a) variação do diâmetro do núcleo da casca;

b) diferença de perfil de índices;

c) elipticidade e excentricidade do núcleo.

Vale registrar que para a fibra monomodo a contribuição mais importante 

reside no descascamento dos raios e no desalinhamento lateral dos núcleos. 

Vejamos os fatores extrínsecos: em razão da natureza da própria emenda, 

ocorrem as perdas de inserção extrínsecas, quais sejam:

a) precisão do alinhamento das extremidades da fibra;

b) qualidade das terminações da fibra;

c) espaçamento entre as terminações;

d) desalinhamento angular das fibras conectadas;

e) imperfeições no guia de onda de junção;

f) contaminação ambiental.

As emendas também podem apresentar efeitos reflexivos, causando perdas da 

potência transmitida, que são inferiores a 50dB, ressaltando que a atenuação 

física em relação às emendas por fusão chega a ter valores inferiores a 0,01dB.

Pronto. Terminamos por aqui o nosso assunto sobre fibras ópticas.
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Fixaremos agora o assunto tratado com os exercícios a seguir.

1. Do que é feita a fibra óptica?

2. Quais são os tipos de fibra óptica e suas características?

3. O que são atenuação e dispersão?

4. Para que servem os conectores ópticos?

5. Qual a comparação existente entre emendas e conectores?

Após a conclusão desta tarefa, envie e poste no ambiente.

Síntese da unidade 
Caro estudante, nesta unidade você pôde estudar alguns conceitos e carac-

terísticas relativos às fibras ópticas, este importante meio de transmissão. 

Primeiramente conhecemos a estrutura das fibras ópticas e o princípio de 

propagação das ondas eletromagnéticas no interior da fibra. Isso foi mui-

to importante para entender como a fibra óptica facilita a interligação de 

pontos com alta necessidade de taxa de bit. Conhecemos também as fon-

tes de luz utilizadas na transmissão óptica – LEDs e lasers – bem como os 

fotodetectores. Caso esteja encontrando alguma dificuldade em assimilar 

esses conceitos, retorne ao conteúdo e reveja-os juntamente com as suas 

características. Por último estudamos sobre alguns dispositivos ópticos e as 

emendas ópticas, que estão relacionados aos aspectos operacionais do dia a 

dia do profissional de telecomunicações. Na próxima unidade iremos estudar 

os guias de onda e antenas.
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Nesta unidade iremos estudar uma parte importante nos sistemas 

de telecomunicações: os guias de onda e antenas. Os guias de 

onda são dispositivos que interligam os equipamentos transcep-

tores ao sistema aéreo, onde estão localizadas as antenas. Você 

verá que as antenas são elementos transdutores de energia, isto 

é, transformam energia elétrica em eletromagnética, e vice-versa. 

Vamos começar nosso estudo?

Guias de onda
Nos sistemas de transmissão na faixa de micro-ondas, o guia de onda é 

uma das soluções possíveis (além dos cabos coaxiais) para levar o sinal do 

equipamento rádio transceptor até o alimentador da antena. Veja na Figura 

5.1 a ilustração de um rádio enlace destacando os guias de onda.

    

Guia de 
onda

Guia de 
onda

Rádio Ponta A Rádio Ponta BFigura 5.1: Radioenlace com guia de onda
Fonte: Elaborada pelo autor

Embora tenhamos a linha de transmissão metálica paralela e o cabo coaxial 

como estruturas capazes de guiar a propagação de uma onda eletromagné-

tica, o termo guia de onda é reservado ao tipo de estrutura constituída por 

um único condutor, envolvendo um material isolante (também conhecido 

como dielétrico). O guia de onda pode apresentar qualquer formato, sendo 

os mais comuns os que possuem seção reta circular, elíptica ou retangular. De 

maneira mais simplista, você pode imaginar um guia de onda simplesmente 

como um tubo oco de material condutor, que é normalmente feito de cobre.

As características de um guia de onda são determinadas pela sua geometria. 

As características do guia circular são determinadas pelo diâmetro, medido 

na superfície interna do condutor. As características do guia retangular são 

determinadas pelas suas dimensões altura e largura, também medidas en-

Guias de onda
são estruturas que direcionam a 
propagação de ondas, sejam es-
tas sonoras ou eletromagnéticas 
(GUIA DE ONDA, 2014).
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tre as superfícies internas correspondentes. A menor dimensão é considerada 

como altura, mesmo quando colocada paralela ao plano horizontal. Em geral, 

para definirmos a necessidade de utilização de guias de onda, preferencial-

mente aos cabos coaxiais num enlace, verificamos a frequência de operação 

do enlace. Caso seja superior a 1 GHz, então utilizamos os guias de onda, que 

terão um melhor desempenho em termos de perdas e interferências.

Os cabos coaxiais são indicados para o transporte de sinais que variam de 

50 MHz até 1 GHz. Os guias de onda, por outro lado, são indicados para 

transporte de sinais com frequências superiores a 1 GHz.

A maior vantagem do guia de onda sobre o cabo coaxial é apresentar per-

das muito baixas. Nas frequências de micro-ondas, a interação entre a onda 

guiada e os condutores do sistema de transmissão causa nesses condutores 

fluxos de corrente que tendem a ficar confinados numa pequena região 

próxima à superfície.

No condutor interno da linha coaxial, devido à sua menor superfície, a cor-

rente encontra alta resistência, o que não ocorre no condutor externo, onde 

a superfície é muito maior. Conclui-se, portanto, que o condutor central é 

o principal responsável pelas perdas e explica-se, assim, o fato de as perdas 

na linha coaxial serem maiores do que nos guias, onde o condutor central 

não está presente. Veja nas duas figuras a seguir exemplos de guias de onda 

utilizados em radioenlaces comerciais.

Figura 5.2: Guia de onda flexível com seção retangular
Fonte: http://www.artsys.es/files/7-113-imagen/Waveguide%20280px.png



e-Tec BrasilUnidade 5 – Guias de onda e antenas 97

Figura 5.3: Guia de onda corrugado com seção elíptica
Fonte: http://portuguese.alibaba.com/product-gs-img/el-ptica-guia-de-onda-50728238.html

Vamos agora ver as características de alguns tipos de guias de onda.

Guia de onda circular
Para conhecermos a propagação da onda eletromagnética no guia circular, 

podemos partir do estudo do cabo coaxial, considerando-se a retirada do 

condutor central, e ainda as seguintes propriedades:

•	 na superfície de um condutor não pode haver campo elétrico paralelo à 

onda eletromagnética (campo elétrico tangencial nulo);

•	 na superfície de um condutor não pode haver campo magnético perpen-

dicular à onda eletromagnética (campo magnético normal nulo).

Os campos elétrico e magnético se apresentam em várias configurações 

possíveis dos campos no guia de onda circular. Todavia é interessante ana-

lisar a configuração que está mais próxima do sistema cabo coaxial, a qual 

apresenta propriedades de simetria. Essa configuração é chamada de TM01 

(transversal magnético). Na Figura 5.4 temos as configurações dos campos.

Figura 5.4: Representação dos campos no guia de onda no modo TM01
Fonte: Silva e Barradas (1978, p. 84)
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Na Figura 5.4, no item “a”, é apresentado um corte transversal, sendo a di-

reção do campo elétrico representada pela linha cheia. O campo magnético 

(linha tracejada) é mais intenso à medida que se aproxima das paredes do 

guia, o que é representado pela aproximação das curvas tracejadas. Na parte 

“b” dessa figura estão representadas as distribuições dos campos elétrico e 

magnético, num corte longitudinal. A cruz (x) indica o campo H penetrando 

no plano de corte, e o ponto (.), o campo emergindo desse plano. Ao longo 

do guia de onda, as propriedades periódicas como inversão de sentido dos 

campos e distância entre pontos de intensidade máxima estão relacionadas 

a um parâmetro (λg) chamado de comprimento de onda no guia, cujo valor 

é diferente do comprimento de onda no espaço livre (l). Para o guia de onda 

circular, com a distribuição de campos apresentada na Figura 5.4, o valor de 

λg é função do raio interno do guia (a),e do comprimento de onda no espaço 

livre, podendo ser expresso, de acordo com Silva e Barradas (1978, p. 85) por:

λg = (λ)/[(1 – (λ / 2,6a)2]1/2

Equação 5.1

Como se pode observar na Figura 5.4, o sentido, bem como a intensidade 

do campo elétrico (e consequentemente também do campo magnético), se 

repetem a cada λg.

Guia de onda elíptico
A Figura 5.5 apresenta o aspecto do guia de onda elíptico, bem como a dis-

tribuição dos campos, dentro do modo usual de como é empregado.

Figura 5.5: Guia de onda elíptico
Fonte: Silva e Barradas (1978, p. 86)

Conforme se pode observar, a distribuição do campo elétrico no guia elíptico 

já apresenta um plano preferencial de polarização (no caso, segundo o eixo 

menor). Os guias elípticos são muito usados em curvas do sistema de guia de 

onda, por se constituírem estruturas mais flexíveis que as demais.
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As paredes do guia são constituídas de cobre. Envolvendo-o temos uma ca-

mada de polietileno, que tem as funções de proteção e isolamento.

Devido ao aspecto helicoidal da superfície condutora, ele é também chama-

do de guia de onda corrugado. é comumente utilizado na parte externa do 

circuito de guia de onda, ou seja, com este tipo de guia se faz normalmente 

o percurso de subida na torre até o alimentador da antena (SILVA; BARRA-

DAS, 1978, p. 87).

Guia de onda de seção retangular
Como já mencionado anteriormente, as características de um guia de onda, 

inclusive o guia retangular, são determinadas por suas dimensões internas. 

A Figura 5.6 ilustra um guia retangular, onde as paredes maiores são deno-

minadas superfícies superior e inferior, e as menores são chamadas de lados.

Figura 5.6: Guia de onda de seção retangular
Fonte: Silva e Barradas (1978, p.  88)

Como acontece no guia circular, são várias as configurações possíveis para 

os campos no guia de onda retangular, existindo, entretanto, uma mais im-

portante e mais utilizada, que é apresentada na Figura 5.7, e corresponde 

ao modo TE10 (campo elétrico transversal, apresentando apenas um ciclo de 

variação segundo a largura “a”). A linha cheia representa o campo elétrico, 

e a tracejada, o campo magnético. A intensidade do campo elétrico é pro-

porcional à densidade das setas, e a do campo magnético, ao espaçamento 

entre as linhas tracejadas.
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Figura 5.7: Configuração dos campos – guia de onda de seção retangular
Fonte: Silva e Barradas (1978, p. 88)

Aqui também existe um comprimento de onda no guia (λg) diferente do 

comprimento de onda no espaço livre (λ) (SILVA; BARRADAS, 1978,  p. 88), 

expresso por:

   λg = (λ)/[(1 – (λ / 2a)2]1/2 
Equação 5.2

Onde:

“a” é a largura do guia 

λ é o comprimento de onda da frequência que penetra no guia

É interessante se observar na Figura 5.7 que no centro do guia a onda re-

sultante tem os campos elétrico e magnético transversais à direção de pro-

pagação, como uma onda no espaço. Próximo das paredes esses campos 

diminuem de intensidade até se anularem nelas. No entanto, aparece nessa 

região um campo magnético na mesma direção de propagação, o qual se 

anula no centro do guia. Este último campo não existe quando a onda se pro-

paga no espaço e é consequência do seu confinamento no interior do guia.

Antenas
Para que haja a transmissão dos sistemas de rádio, é utilizada a antena tanto 

para irradiar as ondas eletromagnéticas quanto para captar a recepção des-

sas ondas.

E como isso acontece? A antena, durante a transmissão, converte a corrente 

elétrica em corrente radiante, que é a onda eletromagnética. 

Você pode ampliar seus 
conhecimentos sobre guias de 
onda acessando o link http://

www.saberdetudo.com.br/
tipos-de-guias-de-onda/

 No site indicado, você 
encontrará os tipos de guias de 
onda e suas aplicações práticas.
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Em contrapartida, ocorre o contrário durante a recepção. Ao captar a onda 

de rádio, a antena a transforma em corrente elétrica.

Veja a Figura 5.8, que mostra antenas em sua função de transmissão e recepção.

Figura 5.8: Sistemas de transmissão por antenas
Fonte: http://www.shopantenas.com.br/blog/wp-content/uploads/transmitir-radio-via-satellite.gif

É interessante você perceber que ondas de rádio não se concentram apenas 

no campo das comunicações, uma vez que algumas frequências e potências 

são utilizadas na área médica, em diatermia, nos tratamentos terapêuticos, 

com ondas curtas que emitem calor profundo. E você já notou que elas são 

utilizadas na cozinha? Sim, no forno de micro-ondas!

A antena também é composta de material isolante, como podemos observar 

na cerâmica na base das antenas verticais instaladas em automóveis, cuja 

função é impedir a fuga da radiofrequência para as partes aterradas. É o que 

acontece também com a borracha, que serve para isolar o elemento condu-

tor de transceptores portáteis e proteger o operador do contato direto com 

a radiofrequência da antena.

Por medida de segurança, a antena deverá ser instalada em ambiente aber-

to, livre, uma vez que há fios expostos da rede elétrica, mais particularmente 

da rede de tensão. Quando a antena é instalada em lugares fechados como 

túneis ou galerias subterrâneas, também existe um cuidado quanto ao espa-

ço livre interno do local de confinamento.

Antena
É a parte de um sistema de 
transmissão ou recepção que 
é projetada para irradiar ou 
receber ondas eletromagnéticas. 
(Glossário ANATEL).
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Para que haja comunicação exterior a partir de instalações sob a terra, a ra-

diofrequência de transmissão deverá ser conduzida para o espaço externo; e 

para que ocorra a recepção, ela deverá ser trazida de fora para dentro para 

o confinamento por algum meio.

Observe que, quando tentamos conversar ao telefone celular e a ligação 

é perdida dentro de um elevador, isto quer dizer que o elevador confina-

do numa coluna vertical da estrutura de concreto edificada funciona como 

Gaiola de Faraday.

Você sabe o que é Gaiola de Faraday?

É um experimento desenvolvido por Michael Faraday onde é demonstrado 

que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu 

interior, uma vez que as cargas se distribuem de forma homogênea na sua 

parte externa.

Durante esse experimento, Faraday utilizou uma gaiola metálica como iso-

lante e uma cadeira de madeira do lado de dentro; ao sentar-se na cadeira, 

deu-se uma descarga elétrica, porém nada aconteceu ao cientista. Faraday 

então comprovou que um corpo isolado dentro de uma gaiola não será 

atingido por quaisquer descargas elétricas, pois os elétrons se distribuem na 

parte exterior da superfície. Veja na Figura 5.9 a Gaiola de Faraday.

Figura 5.9: Gaiola de Faraday
Fonte: http://luthieria.blog.com/files/2013/05/1-GAIOLA.jpg

Uma aplicação prática da Gaiola de Faraday é o uso de para-raios em prédios. 

Os para-raios são formados por uma ligação metálica de cobre ou alumínio 

que vai da extremidade superior do prédio até os condutores enterrados no 

solo, dissipando a energia elétrica da descarga atmosférica.
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O dimensionamento de uma antena depende do comprimento da onda cal-

culada da frequência da operação. 

Tipos de antenas
Existem vários tipos e modelos de antenas, que vão depender da frequência 

de trabalho, potência de transmissão e ganho. Vamos ver alguns exemplos.

1. Antena de fio - Instalação fixa, composta de fio condutor elétrico, de 

cobre nu, porém poderá ter alma de aço para melhor resistência à tração. 

É usada para comunicações de longa distância (mais de 100km), com fre-

quência da faixa de HF de 3 a 30 MHz. Veja na Figura 5.10 um exemplo 

de antena de fio.

Antena com 10 a 20 metros de fio

Emenda do fio da antena 
com o cabo de baixada

Receptor

Aterramento

Isolador

Poste ou 
Árvore

Figura 5.10: Antena de fio
Fonte: http://www.geocities.ws/py4hs/imagens/fiolongo.gif

2. Antena de tubos metálicos - Os tubos que compõem a antena são de 

cobre ou de alumínio. De acordo com Medeiros (2012, p. 183), são estes 

os variados tipos de antena onde são utilizados os tubos:

a) tubos ocos, leves, feitos de cobre ou alumínio, aplicados em antenas 

externas de recepção de TV. É de forma espiralada com refletor para uso 

nas faixas de VHF e UHF;

b) tipo telescópio, um dos mais utilizados, encontrado em receptores de 

rádio e TV portáteis;

c) molas e cabos de aço que constituem o interior dos tubos que formam 

as camadas da antena;

d) roscas nas extremidades que formam os segmentos da antena. Possui 

uma mola em espiral na base de fixação para dar flexibilidade e garantir a 

inclinação da antena. É de uso tipicamente militar, em radiotransceptores 

veiculares, nas faixas HF e VHF.
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Veja um exemplo da antena de tubos metálicos na Figura 5.11.

Figura 5.11: Antena de tubos metálicos
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/antenas/zbz46a.jpg

3 Antena vertical - Mastro ou torre são os tipos de antenas verticais utili-

zadas nas radiotransmissões em HF.

a) Mastro: parecida com um poste, com instalação fixa e isolada do solo 

ou piso onde é afixada na posição vertical. É usada em embarcações de 

porte para o serviço móvel marítimo, na faixa HF.

b) Torre: produzida em segmentos com treliças metálicas, de ferro, com 

montagem vertical. É utilizada em transmissões de estações comerciais 

em AM (broadcasting), na faixa de 535 a 1615 KHz, para irradiar ondas 

terrestres.

Veja na Figura 5.12 a imagem de uma antena vertical.

Figura 5.12: Antena vertical
Fonte: http://img368.imageshack.us/img368/1070/asay25avtet4.jpg
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4. Antena de fitas metálicas - Estas antenas são de dois tipos:

a) segmentos de fitas metálicas paralelas unidas por rebites. É usada em 

transceptores portáteis militares na faixa VHF;

b) conjunto de dupla-trena, graduada em metro, formando um dipolo hori-

zontal de meia onda, na faixa de HF.

Figura 5.13: Antena de fitas metálicas
Fonte: http://www.mundodaradio.com/artigos/fm/antena_t.jpg

5. Antena de abertura - Ela tem este nome porque possui várias formas 

de abertura e também aplicações na faixa de micro-ondas. Veja o exem-

plo na Figura 5.14, de uma antena de micro-ondas do tipo corneta, que 

é um tipo de antena de abertura:

Figura 5.14: Antena corneta – faixa de micro-ondas
Fonte: http://www.mspc.eng.br/eletrn/im01/antena111.gif

6. Antena microstrip - Começou a ser utilizada em sistemas de comuni-

cação de satélites, mísseis teleguiados e veículos espaciais no início de 

1970. É constituída por um pedaço de metal, que poderá ter as formas 

de retângulo, quadrado ou círculo, afixadas sobre uma placa plana de 

substrato, com uma das faces aterradas. Possui algumas desvantagens, 

tais como baixa potência irradiada, baixa eficiência, sintonia muito agu-

da, impureza de polarização e radiação espúria (MEDEIROS, 2012. p 

185). Veja este tipo de antena na Figura 5.15.
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Figura 5.15: Antena microstrip
Fonte: http://paginas.fe.up.pt/~ee98172/images/1.JPG

7. Radiador isotrópico - Imagine uma antena sem perdas, que capta ou 

irradia campos eletromagnéticos igualmente em todas as direções. Ima-

gine ainda uma fonte luminosa colocada no centro de uma esfera, onde 

a energia luminosa surge distribuída de maneira uniforme da superfície 

da esfera. Então essa fonte é isotrópica. Mas, além disso, você sabia que 

o radiador isotrópico é inexistente física e teoricamente? Trata-se apenas 

de uma antena virtual. Entretanto é padrão de referência das antenas 

(RIBEIRO, 2012, p. 172).

Isotrópico

Figura 5.16: Irradiador Isotrópico
Fonte: http://ingjeyd.files.wordpress.com/2011/06/iso.jpg?w=614

8. Antena dipolo – Numa antena dipolo, na polarização horizontal, é per-

feitamente possível a diagramação da irradiação em dois sentidos, isto é, 

existem duas frentes de onda. Sempre há um lóbulo principal de irradia-

ção e lóbulos secundários de menor amplitude. Observe a Figura 5.17.
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Figura 5.17: Antena dipolo
Fonte: http://files.rota61.webnode.com.br/200000213-393453a2e0/dipoloFM_g.jpg

Ganho
Não havendo um aumento de energia, mas um redimensionamento na dis-

tribuição em outras direções, isto significa que o ganho é sempre referente 

a uma determinada direção. Não há relação entre antenas e aumento de 

potência. Ganho de uma antena é simplesmente a capacidade que a antena 

tem de focar o sinal eletromagnético em uma determinada direção.

Irradiação e diretividade
A antena é um sistema que irradia (ou recebe) energia eletromagnética. 

Pode-se conhecê-la a partir do processamento da irradiação, da eficiência e 

da distribuição da energia irradiada através do campo, dentro do espectro 

conhecido, ou arbitrado. A diretividade é a razão entre a intensidade de ra-

diação de uma antena e a intensidade de radiação média. A diretividade D é 

propriedade de cada tipo de antena de irradiar mais fortemente em algumas 

direções que em outras. Podemos expressar isso de maneira quantitativa, 

comparativamente ao radiador isotrópico, em que D = 1. Quanto maior for 

o valor de D, mais diretiva será a antena.

Diagrama de irradiação
O diagrama de irradiação é o mapeamento da distribuição de energia irra-

diada, levando em conta o campo tridimensional. Este mapeamento se faz 

de duas maneiras: ou em campo ou através de simulação computacional. 

Para apurar o diagrama de irradiação, o mapeamento deve ocorrer a partir 

de uma distância e localização em que não seja possível a interferência de 

elementos estranhos ao meio, onde se encontram as antenas de teste.
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Elementos estranhos que interferem podem ser árvores, calhas, linhas de 

transmissão de energia ou telefônicas, por exemplo. Vale ressaltar que as 

antenas deverão estar em campo aberto para que sejam executadas experi-

ências de sua aferição.

Regiões dos campos de uma antena
As regiões ao redor de uma antena transmissora são divididas em três cam-

pos, quais sejam:

a) campo próximo reativo;

b) campo próximo à irradiação (região de Fresnel);

c) campo distante (região de Fraunhofer).

Figura 5.18: Campos de uma antena
Fonte: http://wirelesspt.net/wiki/images/b/b9/Wndw-figura-2.10.png

Parâmetros das antenas
É preciso conhecer as características e parâmetros das antenas antes de qual-

quer aplicação. Vejamos quais são: 

1. . Banda passante - É a faixa de frequência aceita pela antena sem cau-

sar prejuízos ao desempenho da transmissão ou da recepção. É de banda 

larga ou banda estreita, em função das frequências nos pontos de meia 

potência, e a referência é feita à frequência central, de ressonância da 

antena, em valor percentual.

Para saber mais sobre região de 
Fresnel e região de Fraunhofer, 

consulte o link a seguir que 
trata de interferência e difração 

e mostra em detalhes como 
estas regiões são definidas em 

relação à distância do ponto de 
observação ao anteparo e ao 
comprimento de onda  http://

www.ifi.unicamp.br/~cescato/
Disciplinas_arquivos/
OpticaAplicada_a.pdf
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Banda Passante
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Figura 5.19: Banda passante
Fonte: http://www.audiovalvole.it/enciclopedia/protocollo_verifica/banda_passante_amplificatore.gif

Lembre-se que estudamos também na Unidade 4 o conceito de banda pas-

sante, inclusive com uma imagem ilustrativa. Em caso de dúvida sobre este 

conceito, volte a essa unidade.

2.  Polarização - A polarização da onda eletromagnética será definida a 

partir da forma de irradiação da antena. Ressalta-se que é na situação 

de igual polarização que ocorre a maior transferência de energia entre as 

antenas transmissora e receptora.

3.  Radiação padrão - Consiste numa função matemática ou um gráfico 

que indica as propriedades de radiação da antena em função de um 

sistema de coordenadas. A energia produzida pela irradiação de uma 

antena pode assumir várias formas. Veja a Figura 5.20, que demonstra 

um diagrama de radiação de uma antena dipolo de meia onda, 6 metros 

acima do solo.
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Figura 5.20: Diagrama de radiação – antena dipolo de meia onda
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/antenas/dipolos1.gif

4. Impedância da antena - A transferência máxima da potência de um cir-

cuito para o espaço é feita na forma de ondas eletromagnéticas; por 

isso, a impedância de uma antena é um valor de muita importância em 

quaisquer projetos que envolvam a transmissão. Caso existam diferen-

ças de impedância, ocorrem reflexões de sinais, que são perdidos, pois 

são transformados em calor. A impedância de uma antena e a linha de 

transmissão ou de recepção devem ter o mesmo valor, para que haja um 

perfeito funcionamento no sistema.

Antenas com refletores
Uma antena com refletor é aquela em que se utilizam elementos extras 

cujas principais funções são a adequação do sistema irradiante e receptor 

às melhores condições de ganho e diretividade do sinal irradiado e recebido 

(MEDEIROS, 2012, p. 202). Tendo em vista as suas menores dimensões, 

função do comprimento de onda, as antenas destinadas às faixas de maiores 

frequências poderão ser construídas com a função de irradiar feixes de onda 

mais concentrados, na direção principal, em razão dos refletores. Vejamos 

quais são os tipos de refletores:

1. Elemento passivo – É aquele não alimentado (que não recebe energia), 

que se junta ao elemento principal da antena (dipolo), direcionando o 

feixe de onda. Funciona como refletor e diretor do feixe, e pode existir 

em quantidade de um ou mais por antena. Veja a Figura 5.21.
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Figura 5.21: Elementos passivos
Fonte:  http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutorialyagiuda_figura1.gif

2. Refletor plano – É uma folha metálica que serve de refletor colocado em 

frente à antena dipolo. Veja o exemplo na Figura 5.22.

Figura 5.22: Refletor plano
Fonte: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnmASuiVPC2Vep2x3M89O-OXQsWgPTMfk3vWErBw_
Vi3CzHF2IQA

Considerar um enlace radioelétrico utilizando duas antenas (transmis-

sora e receptora), conforme a figura a seguir.
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Guia de 
onda

Guia de 
onda

Ponta A  Ponta B

No rádio da Ponta A sai um sinal com potência de transmissão de in-

tensidade igual a 23 dBm. Os guias de onda, nas duas pontas, possuem 

comprimentos iguais a 80 metros cada um, e provocam uma atenuação 

de 0,10 dB/metro. A antena transmissora tem um ganho de 45 dBi e a 

antena receptora tem ganho de 60 dBi. O espaço entre as duas antenas 

provoca uma atenuação de 120 dB no nível de sinal de comunicação. 

Nestas condições, calcular o nível de potência em dBm do sinal que chega 

no rádio da Ponta B. Após a conclusão desta tarefa, poste no ambiente.

Síntese da unidade
Nesta unidade verificamos dois pontos importantes para complementar seus 

conhecimentos em sistemas de telecomunicações: guias de onda e antenas. 

As características de um guia de onda são determinadas pela sua geometria. 

Vimos três casos: guia de onda circular; guia de onda elíptico e guia de onda 

retangular. Quanto às antenas, vimos que elas são importantes para auxiliar 

na transmissão dos sistemas de rádio, irradiando ou captando  ondas eletro-

magnéticas. As antenas podem ser de vários tipos, apresentando padrões di-

versificados de utilização. Vimos também algumas características das antenas, 

bem como ganho, diretividade, irradiação e parâmetros, que são elementos 

de especificidade das antenas. O profissional técnico deve estar atento para 

a constante atualização desses equipamentos, pois o campo das telecomuni-

cações está mudando constantemente. É preciso estar atualizado quanto às 

tecnologias. Na próxima unidade trataremos dos sistemas de satélites.



UNIDADE N 

Sistemas de satélite

UNIDADE 6 





e-Tec Brasil

Unidade 6 
Vamos agora ao estudo de um importante meio de transmissão: 

o satélite. Fruto da espantosa evolução das telecomunicações, a 

comunicação via satélite tornou o alcance em qualquer ponto da 

Terra muito fácil. Basta uma estação terrena instalada com uma 

antena apontada para um satélite, juntamente com os requisitos 

do projeto necessários, e será possível o acesso a vários tipos de 

serviço como voz, dados e vídeo. Acompanhe a seguir.

Evolução histórica
Iremos agora conhecer um pouco os satélites, como e onde surgiram e a 

evolução histórica do sistema de telecomunicações por satélite brasileiro.

Os primeiros pensamentos sobre satélite surgiram no século XVIII com as 

teorias sobre gravitação. Um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o 

então oficial de radar Arthur C. Clarke, posteriormente autor de livros de 

ficção científica, teve a ideia de levar à órbita repetidores que estariam posi-

cionados bem na linha do equador, onde fariam a comunicação de rádio e 

televisão por todo o globo terrestre. Arthur Clake apresentou essa ideia em 

um artigo, “Extra Terrestrial Relays”, enviado à revista Wireless World. Antes 

mesmo da ideia de Clarke, Isaac Newton já escrevera sobre lançamento de 

satélite artificial por um canhão em seu livro Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, em 1687.

Na época não havia tecnologia suficiente para colocar em órbita esses equi-

pamentos. Entre 1951 e 1955, o exército americano fez testes de propaga-

ção de radiocomunicação através dos repetidores passivos, incluindo a Lua, 

um satélite natural, os quais não funcionaram por causa da distância muito 

grande da Terra e principalmente porque não existia tecnologia suficiente 

para utilizar sinais de baixíssima amplitude e relação sinal/ruído.

A União Soviética lançou o primeiro satélite, o Sputnik 1, que deveria transmitir 

um sinal de rádio para a Terra nas frequências de 20 e 40 MHz, sem interrupção. 

Isso só veio confirmar que poderia haver uma comunicação a longa distância, e o 

satélite permaneceu em órbita por seis meses.  O Sputnik 1 tinha 58 centímetros 

de diâmetro, pesava 83,6 quilos e levou 98 minutos para ser colocado em uma 

órbita elíptica ao redor da Terra (SATÉLITE ARTIFICIAL, 2014).
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Logo veio o satélite militar Courier 1B, no qual foram substituídas as baterias 

por células solares, criando melhores condições de armazenamento e re-

transmissão de dados. Verificou-se então que melhor para as comunicações 

seriam os satélites artificiais, descartando-se os satélites naturais.

O Telstar entra em órbita em 1962, sendo o primeiro satélite de comunica-

ções a ser utilizado comercialmente. A partir daí muitos foram surgindo para 

aprimoramento das comunicações e aumentando o seu mercado. Podemos 

citar entre eles o Telstar2, Relay 1, Relay 2, Syncom 1 e Syncom 2. Foi o Syn-

com 3 que fez a transmissão ao vivo dos Jogos olímpicos de 1964.

Com o avanço da tecnologia e com o mercado das comunicações em expan-

são logo depois de 1965, alguns países cresceram e investiram mais, especiali-

zando-se. Como exemplo, temos o Canadá por meio do Anik, a Espanha, com 

o Hispasat e os EUA com sua rede de satélites de defesa DSCS (DefenseSa-
tellite Communications System), FLTSATCOM (FleetSatellite Communications 
System) e o AFSATCOM (Air Force Satellite Communication System).

Somente por volta de 1961 o governo brasileiro cria um grupo de trabalho 

(GT) para inserir o Brasil em programas de satélites. Em 1963 entra em ope-

ração a primeira Estação Terrena Satélite brasileira (a COMRIO), para acom-

panhar o Satélite Relay em sua órbita. Em 1965 é assinado um acordo com 

a Intelsat, que era uma empresa fornecedora de serviços de comunicação via 

satélites. Em 1969 houve a inauguração de Tanguá I para as comunicações 

internacionais, sendo Tanguá um município do estado do Rio de Janeiro. 

Nesse local a empresa Embratel instalou uma estação terrena de comunica-

ção internacional via satélite. Em 1974 o Brasil aluga transponders do Intel-

sat para levar sinal de TV a Manaus e Cuiabá. Entre 1975 e 1977 houve a 

inauguração de Tanguá II e Boa Vista. Em 1979 ocorreu a inauguração de 

Tanguá III, e em 1981 aconteceu a constituição do GT/ MiniCon para o SBTS 

(Sistema Brasileiro de Transmissão por Satélite).

Porém, foi somente em 1985, por meio da empresa, na época estatal, Em-

bratel, que o Brasil lança o Brasilsat A1(posição orbital 65°W), o primeiro 

satélite brasileiro, colocado em órbita inclinada, tendo assim uma indepen-

dência. Também foi criada a VICOM para prestação de serviços por satélites. 

De 1986 a 1998 foram criados outros satélites, como o Brasilsat A2 (70°W), 

B1 (70°W), B2 (65°W), B3 (84°W). 

Brasilsat
É o nome de um grupo de 

satélites brasileiros, inicialmente 
operados pela antiga empresa 
estatal Embratel e atualmente 

por uma de suas subsidiárias, a 
Star One, destinados a fornecer 

comunicações via satélite, 
principalmente para o Brasil 

(BRASILSAT, 2014).
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Figura 6.1: Satélite Brasilsat
Fonte: http://space.skyrocket.de/img_sat/brasilsat-b.jpg

Figura 6.2: Esquema dos Brasilsat de segunda geração
Fonte: http://www.reocities.com/naelton/brasesq.jpg

 Você poderá conhecer melhor 
os satélites Brasilsat, em especial 
o Brasilsat B4, acessando o 
link http://www.starone.com.
br/internas/brasilsat_b4/. O 
Brasilsat B4 é hoje utilizado pela 
maioria das operadoras de TV 
por assinatura via satélite.
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Tipos de satélites
O termo satélite vem do latim, satelles ou satellitis, que significa corpo que 

gravita em torno de um astro de massa preponderante (dominante), em 

particular ao redor de um planeta. 

Atualmente existem muitos tipos de satélites artificiais que já foram lan-

çados. Para facilitar nossa compreensão, vamos dividi-los em dois grupos: 

finalidade e órbita.

Como satélites de finalidade, podemos citar os militares, os científicos, os 

de navegação e comunicações. De acordo com estudos feitos, a maioria dos 

satélites lançados em órbita era militar. Eles giram em diferentes altitudes 

e órbita. Nesse segmento vemos os satélites Big Bird e o Key Hole, que são 

capazes de identificar objetos à pouca distância. Os EUA possuem uma das 

maiores tecnologias nessa área. Podemos citar também o GPS (Global Posi-
tioning System).

Para coleta de dados, temos os satélites científicos e os meteorológicos, a 

fim de verificação do clima, os utilizados para conhecimento do universo e 

os que pesquisam dados sobre fenômenos físicos, químicos, biológicos da 

superfície da Terra e da atmosfera. Para a transmissão de informações, te-

mos os de comunicação, que podem ter vários acessos de diferentes locais, 

não sendo restritos a nenhuma órbita ou banda.

Na prática, podemos encontrar uma solução técnica híbrida de interligação 

entre dois pontos, utilizando outro meio de transmissão além do satélite. A 

seguir você poderá observar a Figura 6.3 ilustrando dois pontos sendo interli-

gados por satélite, com o acesso local à Ponta A sendo feito por fibra óptica.

Acesso Local 
Fibra Óptica

Estação 
Terrena A

1088 kbit/s

1088 kbit/s

Estação 
Terrena B

Satélite ANIK
F1
Transponder
1A
1,26 MHz

Figura 6.3: Solução mista de transmissão – satélite e fibra óptica
Fonte: Elaborada pelo autor

GPS - Global 
Positioning System

É um sistema de navegação 
por satélite que fornece a um 

aparelho receptor móvel a sua 
posição, assim como informação 

horária, sobre todas as condições 
atmosféricas, a qualquer 

momento e em qualquer lugar 
na Terra, desde que o receptor 

se encontre no campo de 
visão de quatro satélites GPS. 

Encontram-se em funcionamento 
dois sistemas de navegação por 

satélite: o GPS americano e o 
GLONASS russo 

(SISTEMA, 2014).
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Com relação à órbita, a mais utilizada é a geoestacionária, uma órbita circular 

que se localiza sobre a linha do equador. Leva o mesmo tempo de rotação da 

Terra isto é, 23h e 56min para concluir a volta em torno da Terra. Os satélites 

geoestacionários localizam-se a uma altitude entre 35.800 km e 36.000 km. 

Nesse caso o satélite parece estar parado, pois possui uma velocidade angular e 

eixo de rotação iguais aos da Terra. Sendo assim, ocorre que vários satélites es-

tão nessa órbita disputando espaço e, por isso, devem manter uma distância de 

2° no mínimo para que não aconteçam interferências, sendo de 180 o número 

máximo de satélites na mesma órbita, os quais podem ser de várias finalidades, 

como militar, governamental e para transmissão de televisão. Na Figura 6.4 po-

demos verificar como é a trajetória de uma órbita geoestacionária.

Figura 6.4: Órbita geoestacionária
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Geostat.gif

Os satélites de baixa órbita eram pouco utilizados para a comunicação, não 

mantinham a visada por tempo prolongado e eram mais utilizados para fins 

científicos e militares.

Conhecidos como satélites de órbita elíptica e excêntrica que foram utili-

zados pela União Soviética, tinham uma órbita de 12 horas de revolução. 

Porém, tendo em vista seu funcionamento bastante complicado, eles não 

têm quase mais nenhuma utilização nos dias atuais. Podemos ver na Figura 

6.5 como era essa órbita.

rp ra

Figura 6.5: Órbita elíptica e excêntrica
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Elliptic_orbit.gif 

Órbita geoestacionária
Considerada quando é circular 
e se processa exatamente sobre 
a linha do equador, nos pontos 
de latitude zero e a sua rotação 
acompanha exatamente a rota-
ção da Terra. Dessa forma, um 
observador que estiver situado 
sobre a superfície verá que um 
satélite pertencente a uma órbita 
geoestacionária permanece sem-
pre na mesma posição (ÓRBITA 
GEOESTACIONÁRIA, 2014).

e-Tec BrasilUnidade 6 – Sistemas de satélite 119



Classificações dos satélites  
quanto à sua órbita
Cada sistema de satélite inclui as órbitas: GEO (Geostationary Earth Orbit Sa-
telite); LEO (Low Earth Orbit Satelite); ,MEO (Medium Earth Orbit Satelite), 

as quais veremos melhor na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Comparação entre satélites quanto à sua órbita
CARACTERÍSTICAS GEO MEO LEO

Órbita (km) 36.000 6.000-12.000 200-3.000

Período de revolução (h) 24 5 até 12 1,5

Velocidade (km/h) 11.000 19.000 27.000

Atraso (ms) 250 80 10

Tempo de visibilidade do GW sempre 2-4 horas < 15 min

Numero de satélite para cobertura global 3 10 até 12 50 até 70

Fonte: Elaborada pelo autor

Alencar (2001, p.179) afirma que atualmente as soluções propostas para 

satélites têm por base a tecnologia de satélites de pequena dimensão e ope-

ração em órbitas baixas, mas a desvantagem dessa solução é a necessidade 

de utilização de mais satélites para cobrir uma determinada área.

HEO

LEO 
(Globalstar 
Iridium)

GEO (Inmarsat)

MEO (ICO)

Inner and outer 
Van Allen belts

10,000

35,768 km

1,000

Figura 6.6: Tipos de órbita
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-wg0dYtReVj0/UA_mAis91RI/AAAAAAAAAEw/rcvNO6EDyQw/s400/satel.JPG

Vantagens das redes de satélites
Podemos observar que os satélites são facilitadores na comunicação entre 

pontos distantes. Existem alguns mitos a seu respeito que não devem ser 

considerados, como “o de não serem confiáveis”; “links de voz não são 

possíveis”; “a qualidade dos links terrestres é superior”; “não suportam TCP/

IP” etc.; outro mito existente é “eles podem cair do céu!”.

 LEO (Low Earth Orbit) - 
Órbita Terrestre Baixa 

É aquela em que os objetos, 
como satélites, se encontram 

abaixo de 2.000 km. Essa 
região se situa abaixo da 

órbita terrestre média (MEO) 
e substancialmente abaixo da 

órbita geoestacionária, mas 
geralmente entre 350 e 1.400 

km acima da superfície da Terra 
(ÓRBITA TERRESTRE 

BAIXA, 2014).

MEO (Medium Earth orbit) - 
Órbita Terrestre Média

Também conhecida como ICO 
(Intermediate Circular Orbit), 
é a região do espaço ao redor 

da Terra acima da altitude 
da órbita baixa (2.000 km) e 
abaixo da altitude da órbita 

geoestacionária (35.786 km), 
(ÓRBITA TERRESTRE 

MÉDIA, 2014).
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Na verdade eles geralmente são mais confiáveis do que os links terrestres, 

oferecendo cobertura instantânea em todos os locais e solução tecnológica 

unificada. Sua função é semelhante à de um repetidor de MO (micro-ondas), 

agindo como se fossem espelho, e não caem do céu!

Vamos conhecer um pouco mais os benefícios e vantagens dos satélites. Sabe-

mos da alta qualidade e confiabilidade dos circuitos, que também são imbatíveis 

na difusão de informação de vídeos, dados e áudio, conseguindo dar o aten-

dimento a pontos remotos, oferecendo soluções dedicadas e customizadas e 

ainda permitindo formar redes privativas e independentes da rede pública.

Abrangência e cobertura
A comunicação via satélite é mais utilizada porque oferece a vantagem de 

abrangência e cobertura. É por isso que a grande maioria dos satélites é do 

tipo geoestacionário, aqueles satélites que você olha e tem a impressão que 

eles se encontram parados num ponto fixo sobre a Terra. Isso acontece por-

que eles estão numa órbita sobre a linha do equador. Saiba que o período 

de rotação do satélite é o mesmo que o período de rotação da Terra. Dessa 

forma, um observador na Terra tem a visão de que o satélite está estático 

no espaço. A posição na linha do equador, na qual os satélites artificiais se 

encontram, recebe o nome de Anel de Clarke, em homenagem ao escritor 

de ficção científica Arthur C. Clarke (SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO, 2014).

Órgãos reguladores
A ITU (International Telecommunications Union), fundada como União Tele-

gráfica Internacional, é uma agência das Nações Unidas que trata das tecno-

logias de informação e comunicação. Seu objetivo é promover a cooperação 

internacional na atribuição de órbitas de satélites, melhorando os sistemas 

de telecomunicações no mundo. A ITU também realiza em todo o mundo 

exposições e fóruns regionais, como a ITU Telecom World, que reúne repre-

sentantes do governo e das telecomunicações e da indústria, para trocar 

ideias, conhecimento e tecnologia. A ITU inclui áreas da Internet de banda 

larga, tecnologias sem fio de última geração, navegação aérea e marítima, 

radioastronomia, meteorologia por satélite, a convergência em telefone fixo-

-móvel, acesso à internet, dados, voz, transmissão de TV, e de próxima gera-

ção de redes. Podemos citar o organismo da ITU Radio communication Bu-

reau, que tem como objetivo garantir a racionalidade, eficiência, qualidade 

e uso econômico do espectro de radiofrequência. 
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A FCC (Comissão Federal de Comunicações) é um órgão dos Estados Uni-

dos que regula a área de telecomunicações e radiodifusão. Seu objetivo é 

fiscalizar o espectro de radiofrequência, a atribuição de canais de rádio e TV, 

serviços de telefonia e TV por assinatura, mantendo uma forte atuação junto 

à ITU, a fim de valer os interesses americanos.

No Brasil, temos a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), cria-

da em 1997, aprovada pela Câmara dos Deputados como um órgão re-

gulador dos serviços de telecomunicações. Seu objetivo é de outorgar, de 

regulamentar e de fiscalizar esse setor. Sendo a ANATEL uma autarquia in-

dependente vinculada ao Ministério das Comunicações, não se subordina a 

nenhum outro órgão do governo. Ela busca promover o desenvolvimento 

das telecomunicações no país, criando condições e infraestruturas de tele-

comunicações, atendendo até os locais mais distantes, fazendo com que os 

direitos dos consumidores sejam respeitados, seguindo dois princípios: o da 

universalização e o da competição.

Faixas de frequências – satélites GEO
Primeiramente vamos conhecer o conceito de banda, que na classificação 

dos satélites se refere às faixas de frequências tanto para uplink quanto para 

downlink. A comunicação uplink é uma transmissão feita de uma central 

terrestre para o satélite, sendo assim uma ligação ascendente. Já no que se 

refere à comunicação downlink, é o contrário, isto é, uma transmissão do 

satélite para uma central terrestre, por isso seria uma ligação descendente.

Transmitting 
Earth station

Receiving 
Earth 
station

Uplink
Downlink

Figura 6.7: Uplink e downlink
Fonte: http://viterbivoices.usc.edu/wp-content/uploads/2012/07/uplink_downlink1.gif
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Para que não ocorram interferências, essas comunicações possuem frequências 

diferentes, sendo as utilizadas no caminho descendente com valores mais 

baixos que as utilizadas no caminho ascendente. Veja na Tabela 6.2 todas as 

bandas encontradas nas transmissões por satélite.

Tabela 6.2: Bandas de Satélites
Bandas de Satélites

Banda L 1530-2700 Mhz 1,00 a 1,55 GHz

Banda S 2,7 a 3,95 GHz

Banda C 3,95 a 8,20 GHz

Banda X 8,20 a 12,4 GHz

   Banda  Ku 12,4 a 18,0 Ghz

  Banda Ka 26,5 a 40,0 Ghz

Banda K 18,0 a 26,5 Ghz

Banda X 8,2 a 12,4 GHz

Fonte: Ribeiro (2012, p.122)

Para que ocorra a comunicação via satélite, precisamos das bandas específi-

cas de frequência, que podem variar em função do tipo de aplicação e pro-

jeto. Veja na Tabela 6.3 as principais bandas de satélite e o tipo de serviço.

Tabela 6.3: Faixas de frequência atribuídas aos satélites GEO
BANDA FAIXA DE FREQUÊNCIA (GHz) SERVIÇO

SUBIDA DESCIDA

L 1,6 1,5 Móvel por satélite

C 5,925 a 6,425 3,7 a 4,2 Fixo

C ESTENDIDA 5,850 a 6,425 3,625 a 4,2 Fixo

X 7,9 a 8,4 7,25 a 7,75 Redes militares

Ku 12,7 a 13,25–14,5 10,7 a 11,7-11,7 a 12,2 Fixo

Ku 14,5 a 14,8 12 Radiodifusão

Ka 27,0 a 31,0 17,7 a 21,2 Serviços faixa larga

Fonte: Elaborada pelo autor

A primeira banda a ser utilizada para ao tráfego de satélite comercial foi a 

banda C. Ela possui duas faixas de frequência, uma a partir do satélite para 

o tráfego downlink, sendo assim considerada inferior, e outra para o satélite, 

para o tráfego uplink, sendo considerada a superior. Para que ocorra uma 

conexão de comunicação simultânea nos dois sentidos, tem que existir um 

canal em cada direção. Dá-se a essa comunicação o nome de full-duplex. 
Atualmente estas bandas estão sendo muito sobrecarregadas por terem 

uma área de abrangência muito grande.

full-duplex
Uma comunicação é dita 
full-duplex (também chamada 
apenas duplex) quando temos 
um dispositivo transmissor e 
outro receptor, sendo que os dois 
podem transmitir dados simulta-
neamente em ambos os sentidos 
(a transmissão é bidirecional).
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O termo Ku diz respeito à parte inferior da banda K e utiliza tecnologia via 

satélite, tendo uma grande área de cobertura. Hoje é uma das melhores em 

internet banda larga, inclusive para as localidades mais difíceis. Nessa faixa 

de frequência a água é um grande absorvente, e são utilizadas diversas es-

tações terrenas amplamente separadas; portanto são necessárias antenas, 

cabos e equipamentos extras para alternar as estações. Essa faixa é utilizada 

do centro para o litoral brasileiro na maior parte dos satélites, por ter um cus-

to menor e de redução do diâmetro da antena da Estação Remota, a VSAT 
(Very Small Apperture Terminal).

Atenuações por chuva
A chuva pode atenuar a potência do sinal, porque o comprimento de onda 

do sinal propagado aproxima-se do tamanho das gotas de chuva. O tama-

nho da gota é importante, pois quanto maior o seu diâmetro, mais demo-

rada a sua evaporação, pois há um fracionamento em gotas menores. O 

cálculo da disponibilidade de uma determinada localidade (ETN) para um 

satélite específico depende de alguns parâmetros: frequência da portadora e 

polarização; ângulo de elevação da antena; latitude e altitude da localidade 

e estatística de chuva da localidade. Veja na Tabela 6.4.

Tabela 6.4: Interferências em satélites
Interferências em satélites

Banda Frequências Downlink (GHz) Uplink (GHz) Problemas 

C 4 a 6 GHz 3,7 a 4,2 5,925 a 6,425 Interferência terrestre

Ku 11 a 14 GHz 11,7 a 12,2 14,0 a 14,5 Chuva

Ka 20 a 30 GHz 11,7 a 21,7 27,5 a 30,5 Chuva
Fonte: Elaborada pelo autor

Conversores de frequência
Os satélites de comunicação têm diversas propriedades que são totalmente 

diferentes das ligações ponto a ponto terrestres. A principal delas é o retar-

do na transmissão. Num satélite geoestacionário, com distância da Terra de 

aproximadamente 36.000 km, o tempo de trânsito de um ponto a outro fica 

em torno de 240 milissegundos.

Outra propriedade importante dos satélites é que o custo de transmissão de 

uma mensagem é independente da distância percorrida pelo sinal.

VSAT (Very Small Aperture 
Terminal)

É um sistema cuja abertura das 
antenas é considerada pequena 

para frequências de operação, 
normalmente utilizado em redes 

de transmissão de dados via 
satélite (ANATEL, 2011).

Você pode conhecer mais sobre 
a banda Ka, acessando o link 

http://www.youtube.com/
watch?v=jAkuQC-bCaE

Essa banda pode viabilizar a 
oferta de banda larga de baixo 
custo por satélite para pessoas 

físicas e empresas.
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Um satélite típico possui de 10 a 20 transponders, cada um com uma largura de 

banda de 36 a 50 MHz. Um transponder é composto de um receptor, um con-

versor de frequência e um transmissor de alta potência, conforme a Figura 6.8.

 

 
  

    

 

Rx
Receptor

(LNA)
Conversor de 
Frequência

LNA - Low Noise Amplifier

Transmissor de 
Potência

Tx

Figura 6.8: Transponder
Fonte: Elaborada pelo autor

Link Satélite – VSATs
Os terminais de comunicação VSAT (Very Small Apperture Terminal) são mi-

croestações de baixo custo. Neste caso, as antenas para as estações possuem 

diâmetro reduzido (cerca de 1 metro) e consomem baixa potência (cerca 

de 1 watt de energia). Têm como objetivo integrar unidades separadas por 

grandes distâncias.

Saiba que os sistemas VSAT surgiram na década de 1990, tendo como prin-

cipal objetivo oferecer uma solução que ocupasse menor banda nos trans-
ponders de satélite, reduzindo assim o custo. Dessa forma são utilizadas 

antenas com menores dimensões.

Na rede temos: estações remotas (terminais VSAT), uma estação master op-
cional (HUB) e obviamente o satélite de retransmissão. O HUB gerencia a 

rede num determinado tipo de topologia e tem a finalidade de controlar o 

acesso pelo provedor do serviço, que possui uma topologia em estrela, com 

uma antena de alto ganho e diâmetro, necessária para transmitir o tráfego 

entre os VSATs.

O link satélite é composto por sinais: outbound – onde circula o tráfego 

no sentido ponto central para pontos remotos (VSATs), e inbound – todo o 

tráfego que tem origem nos VSATs (pontos remotos) em direção à estação 

central compartilhada. Como podemos ver na Figura 6.9.

O transponder (abreviação 
de Transmitter-responder) 
É um dispositivo de comunicação 
eletrônico complementar de au-
tomação cujo objetivo é receber, 
amplificar e retransmitir um sinal 
em uma frequência diferente 
ou transmitir de uma fonte uma 
mensagem predeterminada em 
resposta à outra predefinida 
“de outra fonte”. Ele é usado 
também na codificação de TV via 
satélite (TRANSPONDER, 2014).
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Outbound = Stream of packets (different lengths, statistically multiplexed) 
Inbound = time slot structura (unit length)

HUB

VSATs

Inbound 

Outbound 

Figura 6.9: Canais VSAT
Figura: Embratel (2005)

Se houver algum defeito no satélite, nos seus painéis solares ou no controle 

de seu sistema, acaba a comunicação e por isso é o mais crítico componente 

do sistema VSAT, dificultando sua manutenção. Os mais modernos satélites 

são compostos de 24 transponders, cada um com largura de banda podendo 

chegar até 110 Mbps. A largura de banda pode ser combinada de diversas for-

mas, desde que o bit rate total permaneça contido no limite do transponder.

Configurações típicas
No diagrama a seguir é demonstrada uma configuração típica de interliga-

ção digital de telemática via satélite, onde à esquerda está representado o 

ponto central da rede ou estação-mestra, que envia os dados via satélite 

para os pontos remotos (mostrados à direita), onde se encontram as VSATs 

instaladas. A Figura 6.9 mostra a estação mestra onde estão as suas confi-

gurações típica de rede, e o mesmo acontece para as configurações típicas 

de rede do VSAT (MIYOSCHI; SANCHES, 2012, p. 516).

RF EQUIPMENT

NMS

LAN
(Ethernet or 
Token-Ring)

X.25 Network

HSP

HVP HPP
Baseband

LAN

IP-Broadcast
ServerHost Unit

Host 

SNA over 
Token-Ring

VSAT VSAT

VSAT

Figura 6.10: Interligação telemática via satélite
Fonte: Embratel (2005)

Você pode conhecer melhor os 
VSATs, com suas vantagens e 

limitações, acessando o link 
http://www.gta.ufrj.br/

grad/02_2/vsat/vant_limit.htm

Você pode conhecer melhor 
as topologias das redes VSAT 
acessando o link http://www.

projetoderedes.com.br/artigos/
artigo_comunicacao_via_

satelite.php
 Além de várias informações 

interessantes, conhecerá as redes 
estrela e mesh.
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Alocações de canais
Para que ocorra a comunicação de uma estação VSAT, é necessário que ela 

esteja associada a um canal RF, podendo ser permanente ou por demanda. 

Existe um canal fixo para cada VSAT permanente e método de alocação PAMA 

(Permanent Assignment Multiple Access) ou acesso múltiplo com alocação 

permanente. No caso de uma alocação dinâmica, existe um “pool” de canais 

administrados pela estação mestra, no qual são alocados os canais para cada 

VSAT conforme forem sendo solicitados e para o qual são liberados ao término 

do uso. Nesse caso temos o método de alocação DAMA (Demand Assignment 
Multiple Access) ou acesso múltiplo com alocação por demanda.

Canal de radiofrequência é um meio de transmissão unidirecional caracte-

rizado pela utilização de faixas de radiofrequência. A faixa de frequência 

necessária depende tanto do tipo de modulação quanto da frequência de 

modulação. É o mesmo que canal de RF ou canal de rádio.

Métodos de acesso
A metodologia de acesso se refere à forma como as estações VSATs se co-

nectam à estação mestra. (VSAT, 2014). Saiba que entre as vantagens da 

comunicação por satélite em relação aos outros meio de transmissão está a 

capacidade de conectar todas as estações terrenas, permitindo a conectivi-

dade ponto-multiponto (Revista Inatel, v. 2,dez. 2001).

Existe uma variedade de métodos de acesso e partilhamento de canais. Os 

principais são mostrados a seguir:

•	 TDMA (Time Division Multiple Access) ou acesso múltiplo por divisão de 

tempo, no qual cada canal está associado a um intervalo de tempo que 

se repete periodicamente;

•	 FDMA (Frequency Division Multiple Access) ou acesso múltiplo por divi-

são de frequência, no qual cada canal está associado a uma frequência;

•	 FTDMA (Frequency Time Division Multiple Access) ou acesso múltiplo por 

divisão de frequência e tempo, que é uma combinação dos dois anterio-

res, onde cada canal está associado a um par ordenado de frequência e 

intervalo de tempo;
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•	 CDMA (Code Division Multiple Access) ou acesso múltiplo por divisão 

de código, que utiliza a técnica de espalhamento espectral (spread spec-

trum), onde a cada canal está associado um código, que é a chave de 

decodificação daquele canal.

Interferência solar
A interferência solar em enlaces de descida de satélites geoestacionários 

acontece da seguinte maneira: o satélite movimenta-se numa órbita ao re-

dor da Terra que, por sua vez, movimenta-se ao redor do Sol. As estações 

terrenas apontam suas antenas para o satélite, que parece estar fixo em 

relação à Terra. Em duas épocas do ano (em torno de março e setembro, no 

Brasil) o Sol, em seu movimento aparente no céu, passa por trás do satélite, 

provocando uma interferência nas antenas das estações terrenas. O sinal de 

satélite então desaparece por alguns instantes, como mostra a Figura 6.11.
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Figura 6.11: Interferência solar
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/teoria/intsol2.gif

Como efeito dessa interferência ocorre um ruído captado pela antena, e 

assim uma degradação do sinal do enlace de descida. Em outras palavras, 

causa um chuvisco em sistemas de TV, podendo até causar uma interrupção 

da recepção. Em TV DTH digital, o efeito depende da margem de operação 

e pode causar interrupções de alguns segundos (ou o efeito de quadrículos 

próximo ao limiar). A Figura 6.12 mostra o ângulo de interferência x formado 

pela soma do diâmetro aparente do Sol com a largura de feixe A da antena. 

TV DTH digital 
(Direct to home)

 É um serviço de distribuição de 
sinais do satélite diretamente 
para a casa do assinante. Em 

geral são sinais de TV, dados ou 
áudio relativo ao serviço provido 

por satélites DBS.

DBS 
(Direct Broadcast Satellite)  

Refere-se a satélites 
especializados de potência 

relativamente elevada que no 
enlace de descida transmitem 

múltiplos canais de televisão por 
assinatura (TVA) diretamente 

para pequenas antenas 
parabólicas residenciais.
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r = raio aparente do sol 0,25o

A= largura de feixe da antena terrestre
x= ângulo de interferência

 Interferência solar
movimento aparente do sol

Terra

início

fim

interf. máxima

apontamento 
da antena

Satélite

Sol

A

x
r

Figura 6.12: Interferência solar
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/teoria/intsol1.gif

Tendências futuras dos satélites
Em meio a tantas novidades tecnológicas e com a velocidade em que os sof-

twares se atualizam nos campos computacionais não podemos deixar de citar 

além das alternativas a seguir a era dos pequenos, micro e nano satélites.

•	 Satélites geoestacionários maiores (em número de transponders, diversas 

bandas, durabilidade);

•	 Maior potência, com múltiplos SPOTs (menor custo do terminal terrestre);

•	 Facilidade no encaminhamento e controle de potencia do sinal;

•	 Utilização de frequências mais elevadas.

O satélite, por seu custo mais elevado quando comparado com outros meios 

de transmissão, naturalmente continuará sendo o meio utilizado apenas 

quando não houver alternativas para prover a solução de telecomunicações. 

Todavia, tendo em vista a facilidade de instalação do meio satélite, e a necessi-

dade de conectividade dos usuários em qualquer lugar, a qualquer momento, 

todas as aplicações envolvendo satélite (voz, dados e vídeo) mostram-se como 

tendência futura de serviços. Além disso, pode-se montar com satélites rotas 

de contingência de transmissão, a fim de aumentar a confiabilidade de um 

sistema que não pode sofrer interrupções. Explicando melhor, o termo contin-

gência refere-se à rota alternativa de tráfego para a comunicação (você pode 

imaginar dois pontos sendo interligados por meios distintos, por exemplo sa-

télite e fibra óptica, sendo o meio satélite contingência do meio óptico).

Leia o artigo de José Monserrat 
Filho, publicado no site da 
Agência Espacial Brasileira. O 
texto é o segundo de uma série 
sobre o tema da nanotecnologia 
http://www.jornaldaciencia.org.
br/Detalhe.php?id=90871 
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Fixaremos agora este assunto com os exercícios a seguir.

1. Marque a alternativa correta com V para verdadeiro e F para falso:

(_) O Brasil possui 19 satélites.

(_) O satélite geoestacionário tem a sua órbita sobre o equador e se 

movimenta em relação a um observador na Terra.

(_) O satélite é uma estação repetidora.

(_) A UIT determinou um espaçamento mínimo de 5° entre os satélites 

geoestacionários.

(_) As bandas de frequência mais utilizadas para comunicação via saté-

lite são as bandas Ku e Ka. 

(_) A banda C é mais popular que a banda Ku internacionalmente. 

(_) No Brasil a banda mais utilizada é a banda Ku. 

(_) A banda C tem menos problemas de atenuação devido às chuvas 

que a banda Ku.

(_) Para se evitar o duplo salto. deve-se adotar uma topologia de rede 

em estrela. 

(_) No método DAMA os canais são alocados dinamicamente. 

(_) A distância máxima entre uma IDU e sua ODU é de 300 metros. 

(_) O único método de acesso usado para comunicação via satélite é o 

CDMA, por ser o mais moderno.
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Síntese da unidade
Caro estudante, nesta unidade você teve a oportunidade de estudar um 

importante meio de transmissão: o satélite. Vimos a sua evolução histórica e 

os tipos de satélites existentes. Aprendemos que os satélites são classificados 

quanto à sua órbita: geoestacionários, média órbita terrestre e baixa órbita 

terrestre. Vimos também as vantagens da comunicação via satélite, além das 

faixas de frequências utilizadas. Vimos ainda os links VSAT, sua configuração 

típica, alocação de canais e métodos de acesso. Sendo assim, finalizamos 

o conteúdo proposto por nosso Componente Curricular. Espero que esta 

construção do conhecimento que fizemos juntos seja útil para você em sua 

prática profissional.
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