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RESUMO 

A tecnologia da telefonia em constante evolução trouxe com ela o advento das redes 

móveis sem fio. Cada vez mais as pessoas usam dispositivos móveis e exigem deles 

funções complexas. Por outro lado, apesar de tanta evolução, há problemas técnicos 

que afetam diretamente o usuário, seja ela usuário comum ou empresarial. Por meio 

desta pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e explicativo onde revisaremos à 

história da evolução das redes móveis e discutiremos quais os problemas comuns que 

foram sendo resolvidos a cada geração desenvolvida. Problemas esse como 

interferências de sinal, perda de sinal e potência e quais outros desafios continuam 

afetando a experiência das pessoas. Por fim, discutiremos como tais desafios vêm 

sendo resolvidos e as tendências das redes móveis sem fio para o futuro.  

Palavras-chave: Redes móveis; História das redes móveis; Interferências.  
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ABSTRACT 

Telephony technology evolved and brought with it the advent of wireless mobile 

networks. People use mobile devices more and more, and demand from them even 

more complex functions. On the other hand, despite so much evolution, there are 

certain technical issues that directly affect the user’s experience, be it an ordinary 

person or a company. Through means of a qualitative and explanatory bibliographical 

research in which we revisit the mobile networks evolution history, we discuss what 

are the common issues that have been solved by each developed generation, signal 

interferences, and which other challenges continue affecting people’s experiences. 

Lastly, we discuss how those challenges have been solved and the tendencies of 

wireless mobile networks for the future.  

Keywords: Mobile networks; Mobile networks history; Interferences.  
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1 INTRODUÇÃO  

  O ato de comunicar-se entre si cada vez mais vem, se tornando mais complexo 

e sofisticado. As pessoas têm diversas formas diferentes de entrar em contato umas 

com as outras, e isso as ajuda a resolver problemas de forma mais rápida.  

O surgimento da telefonia móvel que trouxe consigo as redes móveis 

proporcionou a maioria das mudanças nas formas de se comunicar que empregamos 

atualmente.   

Pode-se dizer que as mudanças começaram a partir do ano 1973 quando a 

primeira chamada (ligação) usando um telefone celular foi realizada. Naquele 

momento a primeira geração surgia com seus celulares enormes, pesados e móveis. 

Apesar dessas características, o fato deles serem móveis foi suficiente para empolgar 

as pessoas.  

Inicialmente as empresas apontavam suas metas de inovação para a redução 

de tamanho dos celulares e melhorar a qualidade do áudio nas chamadas. A busca 

incessante por melhorias trouxe a segunda geração (2G) e os torpedos. Também foi 

na época do 2G que as interfaces e os visores coloridos foram sendo inseridos no 

mercado.   

Quando a internet ganhou força nos anos 2000, os telefones celulares já 

ofereciam chamadas de voz um pouco melhores, encriptadas e mensagens de texto.   

As redes móveis usadas nos celulares funcionam através de torres que 

garantem a cobertura das tecnologias compatíveis. Os celulares começaram a 

acessar e transferir dados em maior quantidade e velocidade conforme o tempo foi 

passando e as redes móveis foram evoluindo.   

Inicialmente partimos da tecnologia analógica e migramos para a digital. Em 

outras palavras, da primeira geração (1G) à mais recente quinta geração (5G) que 

vem sendo discutida mundialmente os avanços são notadamente relevantes.  
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Vários estudos estimavam um aumento significativo no volume de tráfego até 
este ano. Alguns mostram que até esse ano, a quantidade de conexões que 
temos poderá ser 10 vezes maior. Nos países desenvolvidos, pode-se 
considerar que a proporção de usuários donos de smartphones e outros 
dispositivos que fazem uso da banda larga vem crescendo de maneira 
exponencial (SILVA, 2016).  

  

A cada geração foram surgindo problema técnicos sendo resolvidos e novos 

recursos foram sendo adicionados aos dispositivos móveis. As redes móveis não se 

restringem apenas aos celulares. Tablets, notebooks, palmtops e outros dispositivos 

de uso sem fio e que possuem bateria também oferecem recursos que dependem 

dessas redes.   

Este trabalho se delimita a abordar o processo de evolução das redes móveis, 

conceitos técnicos e sobre a questão das interferências de sinal que afetam a 

qualidade das transferências de dados atualmente. Outro objetivo, entretanto, um 

pouco secundário, será problematizar como inovações nos dispositivos e redes 

móveis poderão afetar a vida do usuário comum.  

Primeiro iremos entender brevemente, mas com detalhes importantes os 

conceitos mais comuns das redes móveis. Falaremos sobre algumas nomenclaturas 

consideradas relevantes e em seguida dar exemplos.  

Em seguida, abordaremos a evolução histórica das redes móveis de forma 

geral e faremos menções ao desenvolvimento e uso delas no Brasil. Após discutir as 

mudanças e migrações de uma rede para a outra, quais recursos foram sendo 

empregados e quais precisaram ser reajustados e aprimorados, adentramos na 

discussão sobre os desafios técnicos.  

Na discussão de problemas técnicos discorreremos sobre os problemas de 

interferência de sinal. Entenderemos o que são interferências, como e porque 

acontecem para depois relatar as causas mais comuns.  

Por fim, abordaremos as tendências previstas por empresas de 

telecomunicações para as redes móveis nos próximos anos. Usaremos relatórios 

técnicos e artigos para fundamentar a discussão. Haverá uma breve problematização 

no final dessa discussão acerca dos possíveis impactos na vida do usuário comum.  
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2 JUSTIFICATIVA  

  Diante da rotina de trabalho com diversas tecnologias de comunicação, 

percebe-se que apesar de grandes avanços nas tecnologias empregadas em 

dispositivos móveis, há problemática que reincidem em acontecer. 

Devido às limitações de cobertura o sinal das operadoras de telefonia móvel 

acaba não alcançando inúmeras partes do país. Esse problema reduz a quantidade 

de pessoas com acesso à internet móvel de qualidade. 

Diante de investimento em tecnologias e ampliação da rede de comunicação, 

o Brasil é um País extenso e com infraestrutura de rede ainda precária. Em 

constante processo de migração dos sistemas de telecomunicações analógico e 

digital.     

Há também as interferências causadas pela existência de construções em 

locais que o sinal das torres transmite ou amplificam de uma para outra. Observando 

esses desafios e outros, nos perguntamos por que eles continuam acontecendo? O 

que tem sido feito para resolvê-los? e quais serão as tendências para essas 

tecnologias de rede móvel no futuro?  

Esta pesquisa visa facilitar o entendimento, com precisão, os avanços que já 

fizemos no uso das tecnologias para dispositivos móveis sem fio através da história 

e impacto de como as redes móveis emergiram.   

O estudo nos traz um levantamento baseado nas projeções divulgadas por 

relatórios técnicos, artigos, dissertações de mestrado e artigos técnicos publicados 

em páginas da área de telecomunicações.   

Estes dados e suas implicações apresentam vários fatores que são relevantes 

para entendimento das evoluções das redes móveis sem fio ressignificam e 

continuarão ressignificando nossa realidade moderna.   

Dentre eles, pode-se dizer que as mudanças apresentadas neste estudo 

poderão afetar à visão, concepções de ambiente de trabalho. Já desatualizadas em 

alguns aspectos, funcionamento de escolas e metodologias ativas unindo a 

tecnologia com a pedagogia, e do trabalho administrativo, universidades de forma 

semelhante às escolas, hospitais e outros setores tão importantes na sociedade.  
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Todo cidadão que pretende acompanhar os avanços tecnológicos e se 

adaptar com destreza às próximas formas de viver conectado poderá se beneficiar 

ricamente dos dados aqui divulgados e da compilação feita. Seja ele o profissional 

que vislumbra aprofundamento ao trabalhar com tecnologias, ou qualquer outro 

profissional que queira ter um diferencial e conhecimento com a tecnologias.  

O estudo bibliográfico das tecnologias móveis sem fio e sua evolução nos 

ajudam a entender como funcionam os aparelhos que usamos diariamente e que se 

tornam cada vez mais parte de nós, conforme o tempo passa e a tecnologia móvel 

sem fio segue avançando e evoluindo rapidamente.  

Abordaremos parte dela no decorrer do texto.  

Finalmente, os dados aqui apresentados também nos mostram as tendências 

das tecnologias móveis sem fio, novos rumos, e que tipos de dispositivos portáteis e 

móveis serão mais usados nos próximos anos pelas pessoas. A pesquisa nos mostra 

como essas tendências podem e de certo modo já afetam nossas vidas como 

usuários, profissionais e empresas.   
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3 OBJETIVOS  

Abordar o processo de evolução das tecnologias móveis sem fio no Brasil, os 

desafios técnicos de cada geração e analisar as próximas tendências.  

3.1 OBJETIVO GERAL  

Apresentar quais interferências e problemas similares ocorrem nas tecnologias 

de redes móveis sem fio, como eles vêm sendo solucionados com a evolução 

tecnológica, e por fim analisar e discutir o que algumas grandes empresas de 

tecnologia móvel apresentaram como tendências futuras.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Recapitular brevemente a história da evolução da tecnologia de redes móveis 

sem fio no Brasil.  

• Discutir causas de falhas técnicas que afetam dispositivos conectados às redes 

móveis.  

• Apresentar tipos de interferências que afetam a qualidade das redes móveis 

sem fio atualmente e nas anteriores.  

• Apresentar quais as tendências previstas para as tecnologias móveis e como 

cada uma já funciona na prática.  
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4 METODOLOGIA  

  Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativo. Ela tem caráter descritivo 

e explicativo, ou seja, seu principal objetivo é esclarecer e ampliar os conhecimentos 

que temos sobre redes de tecnologia móvel sem fio em termos de evolução histórica 

e identificar fatores determinantes para obstruções de sinal e redução de taxas de 

dados em dispositivos desta tecnologia e outros problemas que cada geração acabou 

enfrentando em seu tempo de vigência.  

O corpus da pesquisa consiste em artigos científicos, relatórios técnicos 

emitidos por grandes companhias de tecnologia, e livros dentro do tema publicados 

em revistas acadêmicas ou como teses nos últimos dez anos. Estes materiais foram 

retirados das principais plataformas e acervos disponíveis de forma analógicas e 

digitais.  

A leitura destes textos visou em sua primeira etapa, o aprofundamento de 

conhecimentos do tema redes móveis sem fio, e saber seu surgimento e evolução no  

Brasil.   

Em seguida, descrever e problematizar os problemas técnicos conforme as 

tecnologias foram avançando com o tempo, e quais são os principais e mais comuns 

desafios de conexão e uso que ainda acontecem.  

Na segunda etapa descreveu-se e retomou-se brevemente todo o processo de 

evolução das tecnologias móveis sem fio, partindo da primeira geração até a quinta 

geração, doravante 5G.   

Em terceiro lugar, foi realizada uma apresentação detalhada, porém objetiva, 

de como funcionam as redes móveis sem fio em celulares, smartphones e dispositivos 

similares tais como notebooks, palmtops e afins.  

          Destacaram-se de forma objetiva e didática os problemas técnicos que cada um 

deles apresentou até o presente momento da pesquisa, porém enfocando nas 

interferências de sinal e qualidade de seu alcance dentro das estações de redes 

móveis sem fio.   

Nesta etapa também foram selecionados os tipos de interferências mais 

comuns que ocorrem em redes móveis seja no uso de smartphones ou dispositivos 

usados no corpo. E.g. relógios inteligentes).  
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Finalmente, discutiu-se o que vem sendo feito para otimizar o uso desses 

dispositivos móveis e aumentar a qualidade das redes sem fio que os fazem funcionar, 

e problematizamos os impactos que o uso dos dispositivos móveis têm causado na 

vida das pessoas. O fato é que cada nova geração emergiu na tentativa de fazer 

correções das anteriores e ampliar as funcionalidades.  

     

5 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

5.1      Redes móveis  

 

  Os estudos dos últimos dez anos são unânimes ao destacar que o crescimento 

do uso de dispositivos móveis tem sido cada vez mais expressivo. Estimava-se que 

nos próximos anos os usuários usariam esse tipo tecnologia e aumentariam ainda 

mais com o aumento de dispositivos com Internet das Coisas (IoT) (CISCO, 2015).  As 

pessoas usam celulares diariamente e podem nunca ter se perguntado como 

funcionam as redes sem fio que as permitem acessar a internet, enviar mensagens 

instantâneas ou fazer ligações via WhatsApp, Facebook ou Instagram.  

Analisaremos as tecnologias presente nas redes móveis.  

1G O sistema era analógico e o mais conhecido era o AMPS (Advanced Mobile 

Phone System) com velocidade semelhante à da rede discada. Vale lembrar que o 

celular como conhecemos ainda não existia e a rede 1G era usada principalmente 

para os telefones instalados em carros. 

2G atualmente a maior rede do Brasil, com mais de 99% de cobertura territorial 

para todas as operadoras. Representa o símbolo da transição do analógico para o 

digital. Em termos de usos, o 2G é suficiente para ligar e enviar SMS. 

3G que opera exclusivamente nas faixas de frequência de 900 MHz e 2100 

MHz, é uma das redes móveis mais utilizadas no Brasil. Com uma velocidade de 

1,9Mbits/s, a 3G democratizou completamente o uso da internet móvel (navegação na 

web e redes sociais, envio de e-mail, compartilhamento de fotos).  
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     4G com um rendimento teórico de 150Mbits/s, uma taxa de bits prática de 

40Mbits/s, o 4G ou LTE (Long Term Evolution) oferece aos usuários a oportunidade 

de navegar em uma velocidade muito alta. No 4G, o uso de bandas de frequência 

depende de cada operadora. 

O 5G deve oferecer taxas muito mais altas do que 4G +, até 20Gbits / s. O que 

permite novos usos: generalização de UHD (Ultra High Definition), carros autônomos, 

telemedicina... Ele conectará um número muito grande de objetos simultaneamente, 

o que acelerará o desenvolvimento do setor de automação residencial. 

As redes de celulares (smartphones) são inseridas em um conjunto de rádio-

base (ERBs). Estes conjuntos são compostos por dispositivos que realizam o 

interfaceamento dos usuários móveis com toda a rede. Toda essa estrutura é possível 

graças às antenas pelas quais os usuários se comunicam (DIAS, 2014).  

 

As ERBs, por sua vez, são ligadas aos controladores de estações base (CEB) 
[10, 49]. Estes controladores são responsáveis pela comunicação com as 
centrais de comutação e controle (CCC), que possuem conexões com as 
redes terrestres de telefonia fixa. Cada ERB define uma célula, que consiste 
em uma região geográfica coberta pela antena. Os sinais propagados pelo 
equipamento seguem um padrão omnidirecional, ou seja, seguem em todas 
as direções.   

  

Figura 1: Rede de telefonia móvel celular 

 

  

 

  

Fonte:   Dias (201 4 )   
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 Este tipo de rede descrito acima é utilizado para os serviços mais comuns dos 

celulares. Há também as redes sem fio que são responsáveis pelo gerenciamento dos 

dados móveis e uso de internet de maneira geral.   

Para melhor entender essas redes é interessante que tenhamos claros alguns 

conceitos explicados pelos autores Kurose e Ross (2013) em seu livro Redes de 

Computadores e a Internet, publicado pela editora Pearson.  

 A discussão irá se manter dentro de um contexto geral abrangendo assim as 

redes entre LANs e as redes de celulares. Após elencar esses conceitos iniciaremos 

uma breve retomada da história da evolução das redes móveis sem fio.  

Os seguintes elementos em uma rede sem fio segundo Kurose e Ross (2013) 

podem ser encontrados:  

● Hospedeiros sem fio: Podem ser notebooks, palmtops, smartphones, ou 

computadores de mesa.  

● Enlaces sem fio: Um hospedeiro como os dispositivos mencionados no tópico 

anterior se conecta a uma estação-base (definida mais adiante) ou a outro hospedeiro 

sem fio por meio de um enlace de comunicação sem fio.  

● Estação-base: A infraestrutura de rede sem fio responsável pelo envio e 

recebimento de dados.  

● Infraestrutura de rede: É a rede maior com a qual um dispositivo hospedeiro 

sem fio pode querer se comunicar.  

● Salto único, com infraestrutura: Estação-base conectada a uma rede cabeada 

maior. Toda a comunicação é feita entre a estação-base e um hospedeiro sem fio 

através de um único salto sem fio.  

● Salto único, sem infraestrutura: Nessas redes, não existe estação-base 

conectada à rede sem fio. Um dos nós nessa rede de salto único pode coordenar as 

transmissões dos outros nós. As redes Bluetooth e as redes 802.11 no modo ad hoc 

são redes de salto único, sem infraestrutura.  
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5.2 Evolução das redes móveis no Brasil  

  

 Até o ano de 2013 afirmava-se no Brasil que seus quinze anos antes haviam 

sido anos dourados para a telefonia móvel. Os números de novos usuários se 

multiplicavam ano após ano e não paravam.   

Anos antes destas afirmações Kurose e Ross (2013) registraram que o número 

de usuários chegava a 34 milhões em 1993 e saltou para 5,5 bilhões em 2011. As 

razões para esse avanço enorme, vieram com o advento dos dispositivos móveis.   

Cada vez mais pessoas estavam usando notebooks, palmtops, e mais tarde 

smartphones. Esses dispositivos foram ganhando tanta popularidade que se tornaram 

essenciais. Veja o que diz abaixo:  

  

 
 

Figura 2:   Elementos de uma rede sem fio   

  

Fonte:  Kurose e Ross (2013)   
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Alguns serviços que há poucos anos eram praticamente inacessíveis à 
maioria da população e das empresas, hoje são considerados essenciais e 
se tornaram amplamente difundidos. Serviços como videoconferência, 
download de vídeos, jogos interativos e Voz sobre IP, que já são considerados 
por muitos como necessários, devem aumentar cada vez mais a demanda 
por largura de banda (ALMEIDA, 2013). 

  

Voltando um pouco no tempo, percebe-se que as redes de comunicações 

móveis começaram a passar por mudanças estruturais a partir de 1973, quando foi 

realizada com sucesso a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone 

fixo. Daquele dia em diante ficou comprovado que os celulares mudariam a história da 

telefonia.  

Esta mesma história nos mostra que a primeira rede móvel surgiu nos anos 80. 

Essa tecnologia emergiu advinda da tecnologia analógica. Ainda dando seus primeiros 

passos, esse tipo de rede havia sido pensado inicialmente apenas para transmissão 

de voz (OLIVEIRA,2005).   

As tecnologias FDMA (Frequency Division Multiple Access), AMPS (Advanced 

Mobile Phone Service), TACS (Total Access Communication System), ETACS 

(Extended Total Access Communications System), C450, e o Radicom 2000 

(ALSHAHRANI e AL-OLYANI (2008) foram empregada nessa cronologia. No Brasil 

começaram as implantações com o serviço AMPS nos anos 90.   

Os sistemas (2G) que começaram a surgir inicialmente no começo da década, 

baseados nas transmissões digitais, foram alavancados pelo progresso evolutivo da 

tecnologia dos circuitos integrados. Veja na Figura 3 um breve comparativo das 

tecnologias FDMA, TDMA e CDMA.   
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• FDMA: Todos falam em um canal diferente para prevenir interferências. Como 

a conversa não pode ser ouvida no outro canal, ela pode ser filtrada de outro ao ir 

para outro canal.  

• TDMA: Dentro de cada canal todos se alternam em conversas para prevenir 

interferências. Pessoas precisam falar rápido para dizer tudo.  

• CMDA: Todos falam uma linguagem diferente ao mesmo tempo no mesmo 

canal. Como cada linguagem é única, elas podem ser filtradas uma da outra. 

(Tradução do autor)  

Estes sistemas podem transmitir voz, dados, fax, além de permitir uma 

utilização mais eficiente do espectro de rádio, uma vez que podem lidar com mais 

chamadas do que a tecnologia analógica FDMA. Naquela época esses serviços que 

hoje nós avaliamos como simples ou até old-school, eram incríveis para o seu 

momento.  

  

  

 

Figura 3: Diferenças entre redes móveis   

  

Fonte:   ( GYANPEDIA,  2020)   
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Com a digitalização do sistema de telefonia móvel, surgiu a segunda geração, 
na qual ocorreu uma evolução junto à taxa de transmissão. A partir daí foi 
possível oferecer uma melhor qualidade de voz e um número maior de 
serviços ao usuário. Dentre os novos serviços oferecidos com esta evolução 
estão: identificador de chamada, conferência, serviço de mensagens curtas 
(SMS), serviços de mensagem multimídia (MMS), roaming internacional, chip 
de segurança, direcionamento de chamadas, aviso de tarifação, plano de 
numeração de privados, chamadas em conferência (XAVIER, Jonas et al. 
2006). 

  

As principais tecnologias desenvolvidas foram o GSM (Global System for 

Mobile Communications), TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA (Code 

Division Multiple Access) e PDC (Personal Digital Communications) (ALSHAHRANI, 

Abdurrhman; AL-OLYANI, Hammod, 2008). Veja na Figura 4 a evolução das redes 

móveis em ordem cronológica.  

     

 

  

Durante a segunda metade da década de 1990 as tecnologias para transmissão 

de dados comutados por pacotes, geração 2.5G começaram a ser utilizadas em 

muitos lugares virando uma tendência. A transmissão passou a ser de 50 kbps, com 

80 kbps de download e 60 kbps de upload (Ibidem).  

 

Figura 4: Evolução das redes sem fio até a terceira geração   

  

Fonte:   SILVA, 2010 apud Teleco   
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Essa geração tem os sistemas GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD 

(High Speed Circuit Switched Data) e EDGE (Enhanced Data Rates for Global 

Evolution). Estas tecnologias possibilitam aumentar a velocidade da comunicação de 

dados, acessar a internet em alta velocidade e fazer downloads de arquivos pesados. 

Em outras palavras, no início dos anos 2000 com a chegada da terceira geração é que 

a internet móvel chegou oficialmente nos celulares. (Ibidem)  

Os sistemas de terceira geração (3G) antecederam e criaram espaço para uma 

era de serviços sem fio muito inovadora, dada a taxa de dados de alta velocidade com 

384 Kbps, e a capacidade de suportar acesso rápido à internet, áudio, vídeo, 

multimídia e voz.   

Estes sistemas passaram a ser oferecidos em 2001 e ainda são os mais 

utilizados no mundo (OLIVEIRA, 2005). A chegada desses sistemas possibilitou o 

acesso às redes sociais na palma de nossas mãos com os celulares. Mais tarde 

pudemos perceber o tamanho dessa inovação vendo que as redes sociais 

continuaram sendo uma das motivações para compra e troca de celulares mais 

modernos. Tais inovações trouxeram implicações perceptíveis para os usuários. Um 

exemplo prático foi a redução em larga escala dos torpedos que fizeram tanto sucesso 

na geração 2G.   

Apesar de até hoje nos Estados Unidos a população usa com frequência os 

SMS (Short Message Service), aqui no Brasil os famosos apps de mensagens 

instantâneas ganharam seu monopólio e fizeram os torpedos parecerem algo obsoleto 

e restrito ao uso das operadoras para avisos comerciais. A figura 5 mostra projeções 

da Statista apontando que o SMS (Short Message Service) está entrando cada vez 

mais em desuso.  
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Figura 5: A trajetória de uso do SMS 

 

Fonte: Statista 

Kinast (2018) explica que a velocidade máxima do 3G era estimada em 2 Mbps 

para dispositivos móveis e 384 Kbps em veículos em movimento. A velocidade 

máxima teórica para o HSPA+ era de 21,6 Mbps. As tecnologias eram WCDMA 

(Wideband CDMA), CDMA 2000 e UMTS (Padrão Universal de Telecomunicações 

Móveis).  

  

Figura 5: As mudanças do 3G 

 

 

  

Fonte:   Kinast (2018)   
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A quarta geração (4G), com base nas tecnologias LTE (Long Term Evolution) 

e WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), tem capacidade para 

velocidades 163 de até 1Gb/s para terminais fixos e de até 100 Mb/s para terminais 

em movimento.   

Dando continuidade no desenvolvimento de redes móveis de maior qualidade, 

a 4G aperfeiçoa e melhora a transmissão de dados em altíssima qualidade e 

velocidades mais altas (ALMEIDA, 2013).   

Essa tecnologia não estava acessível à todos no seu início, ficando limitada a 

centros de cidades grandes e capitais. Mais tarde municípios e cidades dos interiores 

puderam receber o 4G.   

Também se a firma que poucos dispositivos móveis eram compatíveis. Mais 

uma vez Kinast (2018) relata que com a implementação do 4G, alguns recursos 3G 

foram removidos, como a tecnologia de rádio de espalhamento espectral. A figura 6 

apresenta a cobertura 4G no Brasil conforme relatou o jornal Folha de São Paulo em  

2015.    
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Figura 6: Cobertura 4G no Brasil

 

  

A velocidade máxima de uma rede 4G quando o dispositivo está em movimento 

é de 100 Mbps ou 1 Gbps para comunicação de baixa mobilidade, como quando 

parado ou andando. A tecnologia de núcleo tem uma velocidade máxima de dezenas 

de Gbit/s (gigabits por segundo), porém essa rede começou a ser usada de forma 

ampliada a partir de julho deste ano (2020) quando a operadora Claro anunciou a 

implantação do 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing).   

Pesquisas apontam que a 5G disponibilizará as principais características, alta 

confiabilidade, baixa latência, e alta disponibilidade. Esses dados poderão acelerar a 

evolução da indústria 4,0 e potencializar as aplicações de IoT- Internet das Coisas 

(Internet of Things).  

Vimos até o momento todo o processo de evolução de cada geração de rede 

móvel, suas potencialidades e limitações. Observamos também pela cronologia como 

cada nova geração foi trazendo novas funcionalidades e ampliando o tráfego de dados 

na internet.   

 

  

  

Fonte:  Folha de São Paulo ,   201 5   
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A seguir, discorreremos brevemente sobre alguns dos desafios mais comuns 

que as operadoras enfrentam ao disponibilizar suas infraestruturas de cobertura 

móvel.  

5.3      Desafios técnicos de cada rede móvel   

  Cada geração trouxe benefícios para a telefonia móvel. Consequentemente, 

foram percebidas também limitações em cada uma delas. A primeira geração (1G), 

por exemplo, tinha baixa qualidade de chamadas de voz por conta de interferências 

causadas pelo tipo de sinal em uso.   

O site Minha Conexão1 publicou um artigo esse ano informando que a maior 

contribuição desta tecnologia foi aproximar mais as pessoas através de chamadas. A 

vida útil das baterias era fraca, havia insegurança e falta de privacidade nas chamadas 

que poderiam ser decodificadas com desmoduladores FM.  

A segunda geração (2G) chegou aumentando a qualidade das chamadas de 

voz e fazendo a transição do analógico para o digital. Surge nesse momento os 

conhecidos torpedos (SMS) que as pessoas usavam tanto.   

Esses torpedos funcionam da seguinte forma: O processo de envio e 

recebimento de uma mensagem através de SMS é muito simples. A pessoa cria a 

mensagem de seu aparelho, insere o número da pessoa e está pronto, a mensagem 

foi enviada com sucesso. Apesar do SMS ser considerado um serviço rápido, o 

número de torpedos enviados pelos usuários teve uma queda acentuada no ano de 

2010.   

Outro fator que deve ter propiciado para a desvalorização de envios de torpedo 

são os aplicativos utilizados através da internet que fazem o mesmo papel que os 

tradicionais torpedos. Com esses aplicativos não há limite de caracteres e também é 

possível enviar muito mais coisas do que uma simples mensagem de texto.  

  

 
1 Disponível em: https://www.minhaconexao.com.br/blog/evolucao-da-internet-movel/  



26 
 

De acordo com a consultoria Acision, das classes econômicas A, B e C, em 

2010 os brasileiros enviaram apenas 21 torpedos em um mês. Uma média bem abaixo 

de nossos vizinhos da América latina como Venezuela, com uma média de 200 

torpedos enviados por mês e Argentina com 100.  

As chamadas foram criptografadas, os problemas eram basicamente as 

limitações de hardware dos dispositivos, quantidade limitada de usuários, e poucos 

recursos disponíveis.  

A terceira geração (3G) emergiu aumentando as capacidades de internet e 

aumento dos recursos. Os desafios foram para construir a infraestrutura 3G, taxas 

caras para o serviço de internet. Agora com o 4G (quarta geração) e a chegada da 

quinta (5G) os desafios por enquanto são de cobertura (CONEXÃO, 2020).  

5.4      Problemas de interferência de sinal   

  Conforme as redes móveis foram evoluindo e resolvendo recorrentes 

problemas, todas elas aparentaram compartilhar um problema um pouco mais 

desafiador para se resolver, o de cobertura e interferências de sinal. As causas desse 

problema são diversas e envolvem tanto questões financeiras quanto políticas. Nos 

ateremos às questões técnicas de forma objetiva.  

 Uma hipótese é que a vegetação e prédios podem afetar o acesso ao sinal de 

rede causando interferências. Essas interferências podem ser consideradas as mais 

comuns devido a continuidade delas mesmo após todo o avanço tecnológico discutido 

neste trabalho até o momento ((RAPPAPORT, 1996 apud BRAGA, 2018 p. 20). 

5.5 Como ocorrem as Interferências de sinal  

   As interferências acontecem basicamente quando outra operadora ou outro 

provedor de internet usam uma frequência que estejam nas mesmas margens de outra 

operadora. Por exemplo, se operadora A compra um pacote a Anatel de licença para 

uso de uma frequência X mas ao mesmo tempo descobre que outros provedores 

visando a economia de investimento resolvem colocar frequências parecidas.  

Essas interferências são identificadas através de vários tipos de testes. Um 

exemplo relevante que podemos citar aqui seria um teste onde o técnico desliga um 

dos pontos emissores de sinal e testa ou outro. Caso o outro ponto continue 
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recebendo sinal, isso quer dizer que há uma interferência. Um dos instrumentos 

mais importantes para realizar estes testes é o Analisador Spectrum.  

  

O analisador de espectros é um instrumento utilizado para a análise de 
sinais alternados no domínio da frequência. Possui certa semelhança com 
um osciloscópio, uma vez que o resultado da medida é apresentado em 
uma tela, tendo a amplitude na vertica e a frequência na horizontal. Um 
analisador de espectros é essencialmente um receptor de rádio passivo, 
com uma interface gráfica (display) para a análise e medida do sinal no 
domínio da frequência. Os analisadores de espectros indicam geralmente 
a informação contida no sinal de forma direta, tais como a tensão, a 
potência, o período e a frequência (BONFIM, 2003).  

  

Por meio de um tubo de rádios catódicos (TRC) um osciloscópio permite 

visualizar a forma de onda de um sinal ou então analisar curvas de seletividade com 

ajuda de um gerador de varredura. Com este útil instrumento também podemos medir 

tensões, frequências e até investigar fenômenos físicos dinâmicos com o auxílio de 

transdutores. No entanto, muitos técnicos podem confundir este instrumento com um 

outro de tecnologia semelhante, e de utilidade igualmente ampla, e que também usa 

o tubo de raios catódicos: o analisador de espectro.  

Figura 7: Analisador de espectro 

Fonte: BRAGA, 2018  
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aparelhos e entender suas funções. O princípio de funcionamento do analisador de 

espectro é diferente de um osciloscópio e igualmente sua utilidade.  

 O fato é que apesar de todos os avanços tecnológicos que tivemos com as 

redes móveis, as interferências ainda são um desafio para as operadoras e 

provedores. A Anatel tem demonstrado fazer esforços para aumentar suas parcerias 

e assim possibilitar melhorias de infraestrutura e aumento da cobertura das redes 

móveis no país.  

  

Fonte: Anatel, 2020  

  

 A figura 6 demonstra como estava a distribuição da rede 4G no Brasil em 2015. 

Recentemente a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) em parceria com 

a operadora TIM, assinaram um TAC visando aumentar a cobertura 4G no país.  

 

Figura 8:  Cobertura 4G no Brasil   
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Veja como se encontra a cobertura da quarta geração segundo o documento 

apresentado no evento. A previsão é que mais pessoas tenham acesso à tecnologia 

4G.  

5.6 Tendências para o futuro das tecnologias móveis  

  

Havia previsão de que a partir de 2020 deveriam aparecer as redes de 

comunicações móveis sem fio e comerciais de quinta geração (5G). Em 12 de maio 

de 2013, a Samsung Electronics afirmou que eles desenvolveram o primeiro sistema 

de "5G" do mundo.   

 O relatório técnico emitido pela Cisco nos Estados Unidos analisando as redes 

móveis sem fio a partir dos anos 2014 a 2019 trouxe previsões do que vem de 

inovação para o futuro. O documento também cita dispositivos já em uso atualmente.  

  

Mobile devices and connections are not only getting smarter in their 
computing capabilities but are also evolving from lower - generation network 
connectivity (2G) to higher - generation network connectivity (3G, 3.5G, and 
4G or LTE). When device capabilities are combined with faster, higher 
bandwidth and more intelligent networks, it leads to wide adoption of 
advanced multimedia applications that contribute to increased mobile and 
WiFi traffic (CISCO, 2014)  

  

Os dispositivos móveis estão ficando mais inteligentes e aumentando suas 

capacidades computacionais afirma a companhia americana. Segundo a Cisco as 

tendências para o futuro da tecnologia móvel são as seguintes:  

● Contínua mudança para dispositivos móveis mais inteligentes  

● Avanços de redes de celulares definitivos (2G, 3G, 4G)  

● Adoção de IoT (Internet das coisas e M2M e W)  

● Aplicativos de análise móveis (contínuo aumento do uso de vídeos)  

● Criação de perfis de padrões de consumo de largura de banda  

● Avaliação do tráfego / descarga móvel por tipo de acesso  

● Identificação de um potencial “curinga” de aplicativo móvel - VoWi-Fi  

● Comparando as melhorias de velocidade da rede móvel  
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● Revisão de preços em camadas - dados ilimitados tornam a comunicação  

● Rastreando IPv6 - adoção global significativa de dispositivos móveis  

  

A Cisco fez previsões acerca do aumento expressivo do uso de dispositivos 

inteligentes como smartphones, tablets e afins. Seu relatório aponta também um 

expressivo aumento do uso dos wearables, tais como os relógios inteligentes.  

Os dois primeiros pontos da lista da Cisco já aconteceram até o momento desta 

pesquisa. O que ainda não pudemos explicar, devido as delimitações deste trabalho 

seria em que proporção exatamente conseguimos atingir essas duas previsões. 

Quanto a Internet das Coisas, podemos afirmar que seu uso é crescente e a previsão 

é que continue aumentando. Temos IoT em carros, relógios, assistentes inteligentes, 

e afins.  

As redes sociais com seus apps constantemente sendo atualizados, 

lançamentos de sistemas operacionais mais sofisticados todos os anos nos mostram 

que houve de fato o aumento do uso de vídeos pelos usuários. Percebeu-se que há a 

necessidade de mais estudos para detalhar melhor alguns pontos desta lista da Cisco.  

Há muito o que aprofundar no tema.  

No que diz respeito ao Meira e Correia (2020), afirma que do ponto de 5G, vista 

do tráfego, os smartphones e tablets continuarão dominando até aumento de adesão 

da M2M até 2021.  

O tráfego global de dados móveis deverá aumentar de 7 exabytes por mês 
em 2016 para 49 exabytes por mês em 2021, sete vezes superior [3]. Isto cria 
grandes exigências para a 5a geração. Atendendo a estas previsões, certas 
características de performance que devem estar asseguradas provam que a 
exploração do pouco espectro eletromagnético restante não é o suficiente 
(MEIRA e CORREIA, 2020). 

  

Os autores apontam em sua pesquisa que os requisitos para o 5G atender tais 

requisitos serão aumento da taxa de transferência de dados, que o 4G já está ficando 

limitado, redução de energia e custos, e aumento do tempo de vida das baterias para 

citar alguns. Eles seguem o raciocínio apontando mais previsões para os usos do 5G 

em dispositivos móveis.  
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Logo, o aparecimento do 5G poderá obrigar um aumento na inteligência do 
dispositivo, pelo menos no que a esta área diz respeito. Mas há mais. Os 
fabricantes sabem que quanto mais RAM tiver o dispositivo, melhor o 
desempenho e mais aplicações podem permanecer em background.  
A tendência para maiores resoluções e melhores pixels impulsiona a 
necessidade de RAM dedicada (por exemplo, reproduzindo conteúdo 4K a 30 
fps requer um mínimo de 3 GB de RAM). E, como a rede 5G promete 
velocidades estonteantes, e consequência disso, imagens de pixel de alta 
densidade a serem transferidos continuamente, conduzirá a maiores 
requisitos de computação e armazenamento. Mas, a opinião partilhada é que 
este requisito é o mais facilmente atingível (Ibidem).  

  

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A partir deste estudo foi possível analisar objetivamente o processo de 

evolução das redes móveis e abordar conceitos importantes concernentes à telefonia 

móvel.  Assim, podemos afirmar que a evolução das redes móveis tornou possível o 

aumento exponencial do tráfego de dados nas interações através dos dispositivos 

móveis e trouxe mais meios de comunicação instantânea.  

  Pudemos entender toda a trajetória de avanços e quais mudanças foram sendo 

realizadas conforme novas gerações foram emergindo. As comparações entre as 

gerações nos proporcionaram entender a relevância de cada novo recurso que foi 

adicionado nos novos dispositivos lançados após os lançamentos.  

  Discutimos semelhantemente acerca das falhas técnicas que afetam a 

qualidade das redes móveis e elencamos: problemas de infraestrutura de rede, a 

sabre a cobertura; construção civil causando interrupções nas transmissões de sinal 

das operadoras, interferências que podem ser detectadas por analisadores e 

espectro.   

A pesquisa demonstrou que os problemas de interferência acontecem por conta 

de falta de infraestrutura para cobertura alcançar mais cidades, construções em locais 

onde ocorre transmissão de sinal entre torres, e uso de frequências similares entre 

operadoras e provedores.   

Por fim, ao discorrer sobre as tendências do futuro, vimos que várias das 

previsões feitas em anos anteriores foram concretizadas e que a tecnologia móvel 5G 

se torna cada vez mais necessária para atender as demandas maiores que os avanços 

até o 4G trouxeram. Consequentemente, as empresas fabricantes de dispositivos 
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móveis terão mais possibilidades em seus produtos, sejam celulares, tablets, 

notebooks, relógios inteligentes, e afins.  

Não foi possível mensurar nesta pesquisa se há algum risco a saúde dos 

usuários tal implementação do 5G, portanto deixamos a questão como sugestão de 

aprofundamento teórico.  
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