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1. INTRODUÇÃO 

E stando o mercado consumidor mais 
consciente da sua importância e 
mais conhecedor do avanço tec-

nológico mundial, há uma pressão cada vez 
maior dos usuários de telecomunicações 
em relaçãoao aumento das velocidades de 
transmissão e à melhoria substancial da 
qualidade e da disponibilidade dos circui-
tos. Isto implica, por parte das empresas 
operadoras, na necessidade de dispor de 
eqllipamentos confiáveis e flexíveis, além 
de lIma esttutura organizacional ágil e mo
dernapara fazer frente a um ambiente ex
~erno de competitividade acirrada. 

O acesSo tradicional via LPCDs (Li
nhas Privativas para Comunicação de Da
dos) já não é mais suficiente para atender 
às diversificadas exigências que o mercado 
impõe. Esta situação ocasionou a busca de 
novas tecnologias de acesso (satélites, ca
bos de fibras ópticas, rádios digitais). 

Um tipo particular de acesso (que 
todayia .não será discutido neste trabalho) 
é? ,challlado; "acesso de TV", ou seja, a 
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ligação das emissoras de televisão aos cen
tros de televisão da EMBRATEL (os 
CTVs) via enlaces rádio na freqüência de 
13 GHz ou com cabos coaxiais. 

Para ilustrar o desmembramento de 
uma rede de transmissão (desde o backbone 
ou espinha dorsal até o acesso local) va
mos empregar o modelo da rede nacional 
de telecomunicações. 

A rede de transmissão da EMBRA
TEL pode ser dividida em três níveis de 
transporte (os dois primeiros de alta capa
cidade e o terceiro de média). 

OtranspOlte de nível 1 interligaduas 
estações terminais, à longa distância, fazen
do uso de estações repetidoras. Ele atende 
ao tráfego dito interurbano e é constituído 
por rádios em microondas (analógicas e di
gitais) e por sistemas ópticos (muitos deles 
ainda na fase inicial de implantação). 

O transporte de nível 2 interliga 
duas estações terminais de uma mesma 
localidade (normalmente sem Llsar esta
ções repetidoras, ou seja, um sistema pon
to-a-ponto). Já o transporte de nível 3 (cha
mado rede de acesso) é aquele responsá
vel pela interligação dos usuários ao siste
ma da EMBRATEL. 
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Os dois primeiros níveis de transporte (l e 2) constituem o que se denomina "rede 
básica". 

É possível que, a longo prazo, grande parte das ligações urbanas, hoje em dia feitas via 
rádio, sejam substituídas por enlaces com fibras ópticas. Entretanto, isto dependerá de uma 
série de fatores, tais como: o congestionamento espectral, a necessidade de taxas de linha 
cada vez mais elevadas, a expansão da rede óptica urbana, o barateamento dos custos das 
instalações e componentes fotônicos e eletro-fotônicos, o desenvolvimento de novas técnicas 
de modulação e compressão digital, etc. 

2. RÁDIO DIGITAL 

Os rádios digitais em microondas (DMRs - Digital Microware Radios) são cada vez 
mais comumente encontrados ao longo das cidades e distritos industriais em aplicações tais 
como a interligação de redes locais (LANs) e redes metropolitanas (MANs) de computadores 
(radionets ou rádio LANs), transmissão analógica de vídeo com canais de áudio, ligações de 
caráter temporário e/ou emergencial , etc. Para se constituir a rede de acesso aos usuários 
(RAUs), os rádios digitais vêm se mostrando a solução mais atraente (situação esta que deve 
perdurar até que uma ampla rede óptica esteja assentada nas áreas urbanas). 

É uma solução segura, com relação custo-benefício atraente, de rápida implantação, 
fácil alinhamento e mobilidade para o remanejamento, elevada confiabilidade (devido ao alto 
MTBF do equipamento), baixo consumo (baixa wattagem), variada gama de taxas de trans
missão, simplicidade de expansão (upgrading) e podendo cobrir até algumas dezenas de qui
lômetros por enlace (dependendo da topografia do perfil longitudinal, da freqüência de ope
ração, do desempenho desejado e da quilobitagem pretendida). 

Divide-se basicamente em duas modalidades: o ponto-a-ponto (P-P) e o ponto
multiponto (P-MP) ou rádio-pacote (packet-radio). 

O rádio P-MP possui 60 time slots de 64 kbit/s cada um (podendo serem preenchidos 
por 1.2,2.4,4.8,9.6,19.2,48,56 e 64 kbit/s em diferentes combinações), tendo uma capaci
dade total de 4 Mbitls (outros sistemas têm 2 Mbit/s). É composto por uma estação nodal, 
estações terminais (nos usuários) e repetidoras (se necessário). O P-MP funciona segundo a 
filosofia TDMITDMA (Time Division Multiplexing/Time Division Multiple Access) e opera 
na faixa de 2 GHz (UHF). A estação nodal transmite por TDM e recebe (tanto da estação 
repetidora quanto das terminais) por TDMA. 

O rádio P-P ocupa as faixas de 15 GHz (2 e 4x2 Mbitls) e 18 GHz (2, 2x2 e 4x2 Mbit/s). 
Para 15 GHz o alcance máximo se situa em torno de 25 km e para 18 GHz em 20 km. Quando 
um relevo se constitui em obstáculo para a radiovisada será necessário a realização de um 
cálculo de altura de torre e antena (com o apoio de cartas topográficas e equipes de campo) ou 
o uso de repetidores ativos ou passivos (refletores ou antena back-to-back). Tanto as condi
ções topográficas e de infra-estmtura quanto a relação investimento-benefício é que irão ditar 
a solução escolhida para uma certa aplicação. Como regra geral podemos afirmar que a repe
tição ativa é a mais onerosa enquanto que a reflexão passiva é a menos custosa. Em todos os 
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três casos é de vital importância a correta escolha do ponto repetidor (pressupondo um deta
lhado survey topográfico e de instalação, a ser realizado in loco) . 

Para atender os usuários de alta capacidade ou para interligar pontos de concentração 
até uma estação terminal , podemos usar a faixa de 8 GHz alta (34 Mbitls), que pode alcançar 
até 50 km em linha de visada. 

Na faixa de 900 MHz (UHF) existem os chamados modems-rádio para 19.2, 56 e 64 
kbit/s funcionando numa distância máxima de 50 km e podendo operar inclusive com o enla
ce estando obstruído (via mecanismo de propagação por difração). Neste caso pressupomos a 
realização de testes de propagação e de taxa de erro de bits (BER ou TEB). 

Outra possibilidade consiste na faixa de 23 GHz que está canalizada para 2, 2x2, 4x2, 
34 e 140 Mbitls na hierarquia digital plesiócrona européia (PDH CEPT) e 155 Mbit/s na 
hierarquia digital síncrona SDH. Estando limitada à uma distância máxima de cerca de 10 km, 
esta faixa deverá ser empregada no descongestionamento do espectro urbano e no acesso à 
grandes usuários (em razão das diversas opções de megabitagem existentes). 

Outras faixas também possíveis para uso são as de 26, 29, 38 e 50 GHz. 
Um DMR é constituído basicamente por uma unidade de RF (a RFU) e uma unidade 

de banda base (para o processamento digital de sinais , multiplexagem e interfaceamento). 
Como elementos acessórios temos a fonte de alimentação, a cabeação interna e externa e o 
sistema irradiante (antena, branching e guias de onda) . Caso necessário, adicionalmente tere
mos um radome (protetor) para proteção física da superfície refletora e da corneta de alimen
tação (feedhorn) e um colar (anel, saia ou necklace) para redução do transbordo (spillover). 
Em termos de montagem existem três tipos básicos: indoor, split e outdoor. A indoor se 
caracteriza pelo fato do equipamento rádio ser interno enquanto apenas a antena (e seus aces
sórios) se localizam do lado externo. Na outdoor o conjunto se localiza ao relento e é acondi
cionado no interior de um housing enquanto que a split separa o equipamento em dois con
juntos: externamente a RFU e o sistema irradiante e internamente o modem e a parte de banda 
básica (a conexão entre os dois é feita por meio de um multicabo). 

Uma nova opção é o uso de rádios com espalhamento de espectro (spread spectrum), 
operando na faixa de 900 MHz e suportando 64,128 e 256 kbitls síncronos, 19.2 e 38.4 kbit/ 
s assíncronos ou ainda voz analógica. Outras bandas são também usadas para os rádios spread 
spectrum. 

Acima de 10 GHz a atenuação por hidrometeoros (neve, granizo, neblina, nuvens e 
principalmente a precipitação pluviométrica) responde por uma grande parcela da degrada
ção da margem de fading (desvanecimento). Em determinadas freqüências a atenuação por 
gases atmosféricos (oxigênio e vapor d'água não condensado) é também significativa. Ou
tros gases atmosféricos (como o dióxido de carbono e o nitrogênio) somente são importantes 
nas freqüências muito altas. Nos climas equatorial e tropical úmido, a chuva é o fator crucial 
na limitação em distância do radioenlace (acima de 10 GHz). 

O sistema rádio poderá ser ou não transparente aos dados (caso o seja ele não realizará 
qualquer checagem de conteúdo, de erros ou de controle da informação trafegada). 

Normalmente o radioenlace funciona na configuração simples" 1 +0", ou seja, sem 
proteção. É possível o uso da configuração hot-standby "1+1" mantendo, todavia, a mesma 
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freqüência de operação nos dois canais de RF (como um fator de economia espectral). Com a 
configuração" 1 + 1" o cálculo do radioenlace requer a inclusão da perda adicional no acoplador. ,( 

3.DAV 

Como existe uma enorme rede de microondas analógicas em funcionamento não seria 
racional o desperdício destas facilidades (em razão das elevadas somas gastas em suas im
plantações) . Desta forma, para o aproveitamento digital dos troncos de microondas analógicas, 
existe a possibilidade da utilização de sistemas híbridos com equipamentos DAV (Data Above 
Voice), os quais permitem trafegar um trem de dados de 2,048 Mbit/s (hierarquia européia El 
segundo a recomendação CCITT G.703) acima da banda básica telefônica FDM/FM 
(Frequency Division MultiplexinglFrequency Modulation) em um mesmo canal de RF. No 
caso de uma banda básica de televisão, o DAV recebe a denominação de DAVID (Data Above 
Video) ou DAV TV. Nos Estados Unidos, até 3,152 Mbitls (DS-IC) são transmitidos com o 
DAV em sistemas FDMIFM. 

O DAV poderá equipar sistemas rádio analógicos de 960, 1800 e 2700 canais telefôni
cos (DAV tipo lU, U e I, respectivamente), podendo estar presente tanto em estações termi
nais quanto em estações repetidoras. 

As administrações telefônicas mundiais também podem usar equipamentos DUV (Data 
Under Voice) e DIV (Data In Voice) em seus troncos analógicos. 

Um exemplo de DIV foi desenvolvido pela Fujitsu (usando a modulação 8-PAM VSB) 
e pode transmitir 1,544 Mbitls (hierarquia americana DS 1) em 344 kHz de banda (com uma 
eficiência espectral de quase 5 bpslHz). Já a AT&T utiliza em seu sistema LI800 FDM a 
porção inferior do espectro (DUV) para transmitir 1,544 Mbitls (para operar o serviço DDS
Digital Data Service). 

4. WAY SIDE (DROP/INSERT DIGITAL) E DAD 

Para derivação da canalização de linhas tronco em microondas digitais de alta capaci
dade (140 Mbitls), pode-se fazer uso de equipamentos way-side e DAD (Data Above Data ou 
Data Above Digital). 

O way-side insere/retira um trem de 2 Mbitls no/do quadro (frame) do rádio digital 
enquanto que o DAD (que é um DAV digital) entra com 2 Mbit/s acima dos 140 Mbitls do 
rádio digital. 

5. FIBRAS ÓPTICAS 

São usadas na interligação de centrais telefônicas (internacionais, interurbanas e urba
nas), nos projetos piloto para a rede local de assinantes, em cabos submarinos, nos sistemas 
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de TV a cabo (CATV) e em circuito fechado de TV (CCTV), na implementação de redes 
metropolitanas (MANs) e redes locais (LANs), na conexão de grandes usuários à rede nacio
nal de telecomunicações (filosofia FITO: Fiber To The Office) e nas rotas inter e intraestaduais 
de tráfego pesado. Fora do âmbito das telecomunicações as fibras ópticas são usadas nas 
instalações industriais (supervisão e telemetria), na medicina (sensores, cateteres, fiberscópios), 
na eletrônica embarcada (dos veículos automotivos), na aviônica e em aplicações militares 
(giroscópios ópticos e mísseis teleguiados à fibra). 

Nos grandes centros urbanos, a instalação de anéis ópticos de acesso pode ser feita 
aproveitando-se a infra-estrutura das empresas de eletricidade (na rede aérea ou enterrada) e 
de transportes metroviários (ou ferroviários em geral) para a passagem da cabeação. 

As fibras ópticas apresentam muitas vantagens sobre os meios físicos convencionais 
(cabos coaxiais e cabos de pares), dentre as quais podemos citar a enorme banda passante, as 
baixas atenuações, as dimensões físicas reduzidas, o baixo peso distribuído dos cabos ópticos, 
a isolação elétrica entre os terminais, a pequena sensibilidade quanto às variações ambientais, 
a imunidade às interferências eletromagnéticas (EMI) juntamente com a ausência de irradia
ção, a facilidade de expansão da capacidade total do sistema, a segurança contra detecção 
indevida (privacidade) , o menor custo potencial e a quase inexistente diafonia (crosstalk) 
entre os diversos canais. 

No atual estado da arte as fibras ópticas ainda são essencialmente um meio de trans
missão para enlaces ponto-a-ponto (pouca capacidade multiponto). Esta situação tende a se 
alterar rapidamente com as pesquisas envolvendo muxes e demuxes para comprimentos de 
onda (lâmbda muldems), acopladores em estrela e divisores ópticos (estruturas tipo tê). 

6. SATÉLITES 

Os sistemas satélite apresentam muitas características interessantes, como por exem
plo a extrema facilidade de ligações ponto-multiponto, a alta qualidade das transmissões, a 
sigilosidade (com a codificaçao do sinal), a multiplicidade das velocidades de transmissão de 
dados, as facilidades de instalação e de expansão, as distâncias quase ilimitadas entre es~a
ções da rede, a pouca dependência das condições topográficas, a independência dos custos 
em relação à distância ou localidade geográfica, etc. 

São utilizados para a difusão de dados (broadcasting data), correio eletrônico (E-mail)? 
serviços de emergência, educação interativa, consultas on-line em agências bancárias, caixas 
automáticos, coleta de informações de várias procedências (satellite newsgathering), distri
buição de sinais de televisão (áudio e vídeo) e telefonia para localidades distantes e isoladas, 
tele e audioconferências, transferência diária de arquivos entre matrizes e filiais, dados mili
tares (na banda X, em 8/7 GHz), telemedicina (em aulas remotas e acompanhamento cirúrgi
co), sensoriamento remoto e meteorologia, ligação de postos alfandegários, difusão sonora 
satelital (como 6 sistema Radiosat da EMBRATEL), terminais PDV (ponto-de-venda), 
teleconsulta a bases de dados remotas, telessupervisão e telecontrole de canteiros de obras e 
de usinas hidroelétricas, serviços temporários para congressos e exposições, cotações em 
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bolsas de valores e de mercadorias, apoio à navegação aérea e marítima (com o sistema GPS 
- Global Positioning System), monitoramento de frotas de veículos, etc. 

Com os estudos envolvendo o lançamento de satélites de órbita baixa e órbita média 
(LEOs e MEOs, Low/Medium Earth Orbit Satellites), espera-se um intenso desenvolvimento 
no ramo das comunicações móveis (fac-símile, a transferência de dados "store-and-forward", 
mensagens e radiolocalização). Em razão da sensível diminuição da atenuação de espaço 
livre, o acesso aos LEOs poderá ser feito com terminais portáteis de dimensões reduzidas e 
terá cobertura em qualquer ponto da superfície terrestre. 

Atualmente o Brasil é atendido através da banda C (6/4 GHz) sendo que a segunda 
geração do BRASILSAT opera também na banda X (uso militar) . A banda Ku (14/12 GHz), 
que é susceptível à atenuação por hidrometeoros, também já está em uso no momento atual 
(TV por assinatura via satélite). 

7. CABOS DE PARES 

Na atualidade, as LPCDs continuam sendo uma alternativa interessante em determi
nadas situações. 

Com o progressivo desenvolvimento das tecnologias HDSL (High Bit-Rate Digital 
Subscriber Line) e ADSL (Asymmetric High Bit-Rate Digital Subscriber Line) possibilitan
do o acesso digital em 1,544 Mbit/s (ou 2,048 Mbit/s) sobre a planta instalada de cobre do 
loop local , espera-se incentivar a demanda por serviços de alta velocidade (banda larga) que 
deverão agilizar a chegada da fibra diretamente às casas dos assinantes. 

Estas taxas são muito superiores à taxa básica da RDSI (ISDN) de faixa estreita ou 
RDSI-FE (160 kbit/s) e somente foram alcançadas com o notável progresso ocorrido em 
áreas como a microeletrônica VLSI (Very Large Scale Integration), as técnicas de codificação 
e o processamento digital de sinais. 

A mais notável dessas tecnologias chama-se VHDSL (Very High-Speed DSL) que 
para lances curtos (até 30 metros) possibilita a transmissão full-duplex sobre pares trançados 
não-blindados (UTPs , Unshielded Twisted Pairs) 26 AWG de taxas tão elevadas quanto 8, 10 
(Ethernet) e 16 Mbit/s (para redes locais) bem como a DS3 (44,736 Mbit/s), OC-I (51,84 
Mbit/s), FDDI de primeira geração (100 Mbit/s) e OC-3 ou STM-1 (155,52 Mbit/s). 

No processo de transição entre uma rede puramente metálica e uma rede óptica de 
assinantes podemos caracterizar os seguintes estágios evolutivos: FTTO (Fiber To The Office), 
FTTZ (Fiber To The Zone), FTTC (Fiber To The Curb) e FTTH (Fiber To The Home). FTTO 
se constitui no atendimento de grandes usuários (indústrias, centros de comércio ou institui
ções públicas e privadas diversas). FTTZ e FTTC levarão a rede óptica até pontos de concen
tração (as duas diferem essencialmente pelo número de assinantes a elas conectados). FTTH 
é o estágio final de evolução e onde a conversão eletro-óptica ocorrerá no interior das depen
dências de cada usuário do sistema (pessoa física ou jurídica). Neste momento não existirá 
mais a rede metálica e todo e qualquer assinante poderá usufruir de serviços de banda larga 
(como por exemplo a televisão de alta definição interativa ou IHDTV). 
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