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i 

 

Resumo 

 A evolução da telefonia móvel e acesso banda larga ocorre rapidamente. A nova geração 

tecnológica prevê serviços que vão muito além dos já fornecidos pelos atuais equipamentos (de 

terceira geração, ou 3G), pois estarão mais ligados ao enorme fluxo de dados ao qual o mundo está 

utilizando. Dentre esses serviços, estão, por exemplo, os de videoconferência, os streaming de vídeos 

em alta definição e a utilização do IP para telefonia. 

 Para isso, as tecnologias que comporão essa próxima geração, a 4G, baseiam-se nos padrões 

Long Term Evolution (LTE) e Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX). Pode-se 

dizer que os dois estão em pleno desenvolvimento, porém o WiMAX  já está disponível 

comercialmente enquanto o LTE passa por testes. 

 Para uma análise do contexto brasileiro e do resto do mundo em relação a essa nova geração, 

este trabalho apresenta os principais conceitos que compõem os padrões WiMAX e LTE, a 

comparação entre seus desempenhos e qual sua tendência de comportamento. 
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Abstract 

 The evolution of mobile telephony and broadband  access occurs rapidly. The new generation 

technology provides services that go far beyond those already provided by existing equipment (third 

generation, or 3G), it will be more connected  to the immense flow of data to which the world is 

using. Among these services are, for example, video conferencing, the streaming videos in high 

definition and use of IP telephony. 

 For this, the technologies that will make this next generation, 4G, based on Long Term 

Evolution standards (LTE) and Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX). Both 

are now in full development, but WiMAX is already commercially available  while LTE undergoing 

tests. 

 For an analysis of the Brazilian context and the rest of the world in relation to this new 

generation, this paper presents the major concepts that comprise WiMAX and LTE standards, 

comparing their performance and how their behavior trend. 

 

Key-words: mobile telephony, broadband, flow of data, 4G, LTE, WiMAX 
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1. Introdução 

 Cronologicamente, a telefonia móvel passou por diversas transformações e sua funcionalidade 

mudou tanto que algumas funções atuais do celular eram inimagináveis há duas ou três décadas. 

Durante a primeira geração, o sinal era analógico e não estava isento de interferências. Além disso, o 

nível de segurança deixava a desejar, uma vez que o envio de sinal permitia interceptação, havendo 

clonagem do telefone (isso foi um problema bastante comum no Brasil). Com a vinda da segunda 

geração (2G) houve grandes avanços, dentre eles a inclusão do sinal digital que, entre outras 

características, permite ser codificado, o que gerou maior confiabilidade para seus usuários. Com ela 

surgiu o Short Message Service (SMS), bastante comum nos dias de hoje. O processo de evolução 

continuou com a terceira geração (3G). Com uma largura de banda maior e com uma cobertura mais 

ampla, esse padrão permitiu que novos serviços fossem desenvolvidos, abrindo um leque de novas 

possibilidades de serviços. 

 Agora, com os telefones celulares tendo funcionalidades avançadas, com o conflito entre o 

crescimento de usuários e recursos de banda limitada ao se tratar de novos serviços da próxima 

geração, o mundo começa a se preparar neste novo ambiente e para cumprir estas exigências, os 

padrões LTE e o WiMAX vêm ganhando destaque. Estudiosos estimam que os acessos banda larga 

sem fio da quarta geração (4G) podem vir a alcançar bandas muito maiores do que os sistemas 

antigos. Além disso, este novo padrão está sendo desenvolvido de forma que possibilite o controle de 

banda, conseqüentemente tornando viáveis aplicações importantes como prioridade de uma aplicação 

sobre as outras na hora da utilização da conexão. Portanto, neste cenário onde o fluxo de 

comunicações e controle tende a aumentar, as tecnologias LTE e WiMAX apresentam vantagens e 

desvantagens e, saber como elas irão se comportar requer um estudo mais detalhado [1] . 

1.1.  Objetivo do Trabalho 

 O objetivo deste trabalho é mostrar primeiramente como as gerações das redes móveis de 

comunicação vêm evoluindo a partir de um breve histórico das gerações anteriores à quarta geração 

(4G) e como cada uma delas impactou a sociedade de sua época. Em seguida, haverá uma discussão 

teórica dos conceitos do WiMAX e do LTE, bem como da presença de cada um nos dias de hoje. Por 

último será feita uma abordagem de cenários onde ambas as tecnologias serão analisadas de acordo 

com as tendências do mercado.  
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1.2.  Organização do Texto  

 O texto está organizado em 5 capítulos, onde cada um possui uma ordem cronológica dos 

fatos. 

 No Capítulo 2 será abordado um breve histórico das gerações de telefonia e banda larga 

móvel, dando ênfase nos padrões que foram surgindo em cada uma destas. No Capítulo 3 serão 

definidos os principais fundamentos do WiMAX, desde a sua origem até os dias atuais. É neste 

capítulo que serão detalhadas suas perspectivas  no Brasil e no mundo, através do conhecimento das 

suas atuais implantações.  Já no Capítulo 4 serão apresentados os fundamentos do LTE, onde os 

assuntos serão inseridos da mesma forma que no WiMAX, ou seja, desde a origem dos fatos até os 

dias de hoje, bem como a projeção para o futuro no mundo e no Brasil. No Capítulo 5 haverá uma 

abordagem de cenários comparativos entre diversas tecnologias que, em conjunto mostrarão as 

tendências de evolução de serviços e padrões. 
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2. Gerações  

 Na metade da década de 40, a Comissão Federal de Comunicações norte-americana (FCC), 

que é o órgão regulador da área de telecomunicações e radiodifusão nos Estados Unidos, aprovou pela 

primeira vez o comércio e o serviço de telefonia e, com isso, a operadora AT&T tornou-se a grande 

protagonista do mercado que se iniciava. Tamanha foi a influência da operadora, que acabou por 

introduzir, no ano seguinte, o conceito do telefone móvel, o celular. Depois disso, o mercado da 

telefonia móvel viveu um período um pouco “desacreditado”, uma vez que os serviços ainda eram 

bastante limitados e não muito atrativos. Apesar disso, houve o desenvolvimento de sistemas em 

muitos países durante as décadas de 50 e 60, mas a quantidade de usuários ainda estava na casa dos 

milhares espalhados por todo o mundo [2] - [4]. 

 Nesse processo de desenvolvimento, a Motorola teve um importante papel, principalmente 

com o lançamento dos primeiros protótipos do sistema de celular portátil, onde mais tarde começou a 

ser comercializado já na primeira geração [5]. 

2.1.  A primeira geração  

 A entrada de novos assinantes e usuários só se tornou possível mais tarde, quando a 

comunicação móvel passou a ser uma preocupação de âmbito internacional e a indústria foi convidada 

para o processo. Com isso, houve a necessidade do desenvolvimento de sistemas mais avançados que 

permitissem uma interface mais “amigável” para o consumidor. Dentre eles, vale destacar o Nordic 

Mobile Telephon (NMT), por ter sido a porta de entrada dos sistemas analógicos para a comunicação 

móvel nos países nórdicos em 1981 e o também analógico Advanced Mobile Phone Service (AMPS), 

implantado nos Estados Unidos neste mesmo período. Outras tecnologias de celular desenvolvidas ao 

redor do mundo foram o Total Access Communication System (TACS) e o Japanese Total Access 

Communication System (J-TACS). Todas elas tinham em comum o fato de seus equipamentos 

apresentarem algumas falhas nos serviços, a qualidade de voz, por exemplo, o cruzamento de 

conversação entre usuários era um problema comum [6]. 

 O NMT foi o responsável por trazer o conceito de “roaming”, serviço oferecido aos usuários 

que viajam para fora da área de operação de origem. Isto permitiu um crescimento no mercado de 

telefones móveis, o que acabou atraindo mais companhias para este ramo de negócio. Na Figura 1 há 
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uma ilustração do Motorola DynaTAC que pertence à primeira geração (1G), sendoFigura 1 o 

primeiro telefone celular comercializado no mundo em 1983 [6].  

 

Figura 1 - Motorola DynaTAC , primeiro telefone móvel a ser comercializado [4] 

 No Brasil, em 1984, o padrão analógico AMPS foi o escolhido como aquele a ser introduzido 

no país, ou seja, desde o início, foi seguido o modelo norte-americano do uso de radiofrequência. 

2.2. A segunda geração  

 Os sistemas de celulares analógicos suportavam serviços de telefonia que não deixavam de ser 

simplesmente voz com algumas aplicações. Com o surgimento da comunicação digital, durante os 

anos 80, a oportunidade para desenvolver uma segunda geração de padrões e sistemas de 

comunicação móvel, baseados na tecnologia digital, começava a aparecer.  Esse avanço permitiu que 

os sistemas pudessem aumentar as suas capacidades com uma maior consistência na qualidade e com 

dispositivos móveis bem mais atrativos. 

 Na Europa, durante o European Conference of Postal and Telecommunications 

Administrations (CEPT), foi iniciado o projeto do Global System for Mobile Communications (GSM) 

no intuito de desenvolver um sistema Europeu de telefonia móvel. Em 1989, as atividades do GSM 

passaram das mãos do CEPT para o European Telecommunication Standards Institute (ETSI). Depois 

de avaliar sistemas como o Time Division Multiple Access (TDMA) e o Frequency Division Multiple 

Access (FDMA) baseados em propostas de meados dos anos 80, o padrão GSM final foi construído no 

sistema TDMA. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento de um padrão digital foi simultaneamente 

feito pela Telecommunications Industry Association (TIA), resultando no sistema TDMA baseado no 
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IS-54 (conhecido como AMPS digital ou D-AMPS). Um pouco mais tarde, o desenvolvimento de um 

padrão denominado de Code Division Multiple Access (CDMA), também chamado de IS-95, foi 

finalizado pelo TIA em 1993. Este novo padrão define um sistema digital que permite o acesso 

simultâneo de muitos usuários em apenas um canal de estação rádio-base, o que aumenta a capacidade 

da rede. No Japão, a segunda geração do TDMA também foi desenvolvida, sendo a mesma referida 

como Personal Digital Celular (PDC) [6], [7].  

  No Brasil, o padrão seguido foi o norte-americano, sendo que o espectro de freqüência era 

dividido em duas partes, as chamadas bandas A e B (operadas na faixa dos 800 MHz). Isso dificultou 

bastante a atividade do GSM por aqui, uma vez que este já vinha operando nas faixas de 900 MHz e 

1,8 GHz na Europa e 1,9 GHz nos EUA. Somente em 2000, o Brasil facilitou a entrada do padrão 

Europeu, quando a Anatel aprovou a faixa de 1,8 GHz. Isso tudo depois de uma grande rodada de 

discussões (Nessa época, foi bastante comum as pessoas se perguntarem sobre a diferença entre o 

CDMA e o GSM) [5] - [7]. 

 Todos estes os padrões eram de banda estreita, já que eles tinham como objetivo serviços de 

pequena largura de banda como a voz. Com a segunda geração da comunicação digital móvel veio 

também a oportunidade de fornecer serviços de dados através das redes de comunicações móveis. O 

primeiro serviço de dados introduzido no mundo 2G foi o de mensagens de texto (SMS) e circuitos 

chaveados de dados que permitiam a utilização de e-mail. A taxa de banda máxima no 2G foi 

inicialmente de 9,6 kbps. Taxas maiores foram introduzidas mais tarde em sistemas da segunda 

geração mais evoluídos através da atribuição de múltiplos slots de tempo para um usuário, função 

designada pelo TDM [5], [6]. Na Figura 2 há um dos modelos desenvolvidos na época, o Motorola 

iDEN i1000plus Handset: 
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Figura 2 - Telefone iDEN i1000plus Handset introduzido em 1999 pela Motorola [5]  

 O GSM tornou-se bastante empregado ao longo do tempo, esse sucesso se deu principalmente 

pela vantagem que o mesmo trouxe para os usuários e para as empresas, já que seu sistema permite 

uma circulação de dados (com roaming, pagando taxas) pelos países mantendo a sua cobertura através 

da migração automática para outras operadoras. Somado a isto, a troca de aparelhos móveis começou 

a correr mais livremente devido à utilização maior dos chips. 

 A transmissão do pacote de dados através dos sistemas de celulares tornou-se uma realidade 

durante a segunda metade da década de 90, com o General Packet Radio Services (GPRS) introduzido 

no GSM. No Japão, isso também foi possível com o padrão PDC. Ambas as tecnologias são 

classificadas como 2.5G, que serviram de elo entre os mundos 2G e 3G. Com o sucesso do Wireless 

data service iMode no Japão, veio à tona uma indicação clara do potencial das aplicações através de 

pacotes de dados em sistemas móveis, apesar de uma baixa taxa de dados suportada naquele tempo 

[6], [7]. A Figura 3 mostra um exemplo de um celular que se utilizava do sistema GPRS em 2000. 



7 

 

 

Figura 3 - Celular que utilzava o sistema GPRS, produzido pela Motorola em 2000 [5] 

 Outra tecnologia que surgiu um pouco depois foi a Enhanced Data Rates for Global 

Evolution (EDGE) ou GPRS ampliada. Ela também é baseada no modelo GSM e permitia velocidades 

de até 384 kbps na época. Muitos a classificam como 2,75 G exatamente por ter sido a evolução que 

tangenciou a terceira geração. Inclusive, a Ericsson definiu o EDGE como uma tecnologia que deu o 

suporte para o GSM “carregar” serviços 3G [9]. 

2.3. A terceira geração  

 Com a crescente demanda da internet, os serviços diretamente ligados a ela começaram a 

ganhar bastante destaque no mundo da telefonia móvel, mas os padrões estavam defasados, pois não 

possuíam o suporte necessário para prover um acesso em alta velocidade com um número elevado de 

dados. Com isso, houve uma série de evoluções visando às novas exigências de consumo, e neste 

cenário surgiu a terceira geração (3G).  

 A padronização destes sistemas começou com os esforços da International 

Telecommunication Union (ITU) nos anos 80. Em 1990, a ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) 

definiu o Future Public Land Mobile Telecommunications Systems (FPLMTS), sendo definida a 

utilização de uma banda de 1,8 GHz a 2,2 GHz para o sistema digital e a possibilidade de Roaming 

internacional como algumas de suas características.  

 Na figura 4 há um modelo da arquitetura funcional para o FPLMTS, nele é possível destacar 

três funções, o de terminal de rádio, o de acesso de rádio e o de rede. 
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Figura 4 - Aquitetura Funcional do FPLMTS [9] 

   Por fim, o nome dado para o 3G passou de FPLMTS para International Mobile 

Telecommunications-2000 (IMT-2000), sendo este último dividido em interfaces de rádio, de acordo 

com a Figura 5 [10]. 

 

Figura 5 - Interfaces de rádio para o IMT-2000  

 Na Europa, a pesquisa inicial em 3G foi financiada parcialmente pela União Européia com o 

programa Research into Advanced Communications in Europe (RACE). Com isso, um nome que 

começou a se destacar inicialmente no velho continente foi o Universal Mobile Telecommunications 

Services (UMTS). 

Terceira Geração  

IMT-DS 
Direct Sequence 

[CDMA] 

IMT-MC 
Mulricarrier 

[CDMA] 

IMT-TC 
Time Code 

[CDMA e TDMA] 

IMT-SC 
Single Carrier 

[TDMA] 

IMT-FT  
Frequency Time 

[TDMA e FDMA] 
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 Durante a sengunda fase do RACE nasceu o projeto Code Division Test Bed (CODIT) e o 

Advanced TDMA Mobile Access (ATDMA), responsáveis por desenvolver conceitos baseados nas 

tecnologias do Wideband CDMA (WCDMA) e Wideband TDMA. Hoje, há uma grande utilização do 

WCDMA como tecnologia 3G [6].  

 A próxima fase de pesquisa Européia foi o Advanced Communication Technologies and 

Services (ACTS), que incluiu o projeto denominado de Future Radio Wideband Multiple Access 

System (FRAMES), resultado do conceito de acessos múltiplos que compunham componentes do 

WCMDA e do Wideband TDMA [6]. 

 Paralelo ao UMTS, outra tecnologia também havia surgido. Chamada de CMDA2000, ela é 

uma tecnologia que evoluiu do CDMA da segunda geração. Uma de suas vitórias sobre o UMTS foi o 

a primeira rede 3G ter sido baseada em CDMA2000, lançada na Coréia no ano 2000. Sua evolução 

não parou por aí, continuou mais tarde com o CDMA1xRTT (Radio Transmission Technology), 

Evolution Data Only (EVDO) e depois EVDV. Apesar disso, o número de assinantes do CDMA2000 

e suas evoluções é bem menor do que o UMTS [6]. 

2.3.1.  3rd Generation Partnership Project (3GPP)  

 O desenvolvimento do acesso 3G para as tecnologias da família GSM nos dias de hoje é 

controlada pelo 3GPP, criado em 1998, e atualmente formado pelos seguintes integrantes: 

 The Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) 

 The Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) , USA 

 China Communications Standards Association (CCSA) 

 The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

 Telecommunications Technology Association (TTA), Coréia 

 Telecommunication Technology Committee (TTC), Japão [11] 

2.3.2.  3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2)  

  Em paralelo ao 3GPP, nasceu o 3GPP2, fundada em 1999. Este grupo também tem como 

objetivo desenvolver especificações 3G, entretanto, para tecnologias da família CDMA, seus atuais 

integrantes são: 
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 Telecommunications Industry Association (TIA) 

  The Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) 

 China Communications Standards Association (CCSA) 

 Telecommunications Technology Association (TTA), Coréia 

 Telecommunication Technology Committee (TTC), Japão [12] 

2.4.  O que vem pela frente 

 É perceptível como a comunicação móvel evoluiu com o tempo, a sua história está bastante 

atrelada às necessidades de cada época, com os costumes de cada geração. Com base nessa tendência 

evolutiva, pode-se concluir que a correção ou adequação das deficiências atuais serão implementadas 

para que elas se tornem utilidades e serviços futuros. 

 A chave para que os sistemas de comunicação sejam bem sucedidos pode estar em como 

entregar, processar e gerenciar os serviços. Portanto, é necessário que haja desenvolvimento de novas 

técnicas para se atingir o padrão  requerido por tais serviços. 

 Uma das tecnologias que vem ganhando bastante espaço para o futuro é a relacionada com o 

Internet Protocol (IP) e as soluções voice over IP (VoIP) têm se destacado. As Figuras 6 e 7 mostram 

o crescimento do número de usuários da internet e de assinaturas de telefones móveis pelo mundo, 

respectivamente. 

 

Figura 6 - Crescimento de usuários da internet no mundo [13] 
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Figura 7 - Crescimento de assinaturas de telefonia móvel [13] 

 Como pode ser notado pela análise dos dois gráficos apresentados anteriormente, existe uma 

correlação bastante forte entre o crescimento da quantidade de usuários da internet com o de 

assinaturas de telefonia móvel. 

 Para suprir a demanda de conectividade IP e transpor os desafios que seus serviços exigem, as 

duas tecnologias que serão analisadas nos próximos capítulos, o LTE e o WiMAX, fornecem um 

corpo técnico necessário para que a próxima geração venha a se tornar uma realidade. Assim, pode-se 

dizer que ambas fazem parte do processo de entrada do 4G. A Figura 8 ilustra como ocorre este 

processo com detalhes desde a primeira geração. 

 

Figura 8 – Evolução das tecnologias ao longo das gerações [14] 
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 Nota-se também que há uma convergência das tecnologias, onde tanto o LTE quando o 

WiMAX se preparam para fazer parte. Mais à frente será exposto que essa convergência, na verdade, 

é uma série de requisitos onde as tecnologias terão de cumprir para que sejam padronizadas como 4G.   

 Outro fator que pode definir esse cenário de evolução é o fator de custos e, para um melhor 

entendimento de como as redes do futuro irão se comportar, a Tabela 1 traz alguns dos custos de rede 

para as tecnologias que foram apresentadas anteriormente e que ainda serão apresentadas (HSDPA). 

Verifica-se que à medida que a rede evolui, o custo de transição de uma rede vai diminuindo também. 

Assim, o upgrade torna-se cada vez mais economicamente viável.  

Tabela 1- Preços por Evolução [14] 

Tecnologia Custo da Rede por 

Mbyte (US$) 

HSDPA 0,026 

EVDO (rev. A) 0,022 

WCDMA 0,069 

EDGE 0,112 

1xRTT 0,059 

GPRS 0,415 
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3. WiMAX 

3.1.  Conceito e evolução  

 O WiMAX é uma tecnologia que visa a operação em redes metropolitanas (WMAN). É 

similar ao Wi-Fi, mas com uma cobertura que atinge áreas de acesso mais difícil, em especial quando 

se trata da otimização da cobertura Non-line-of-sight (NLOS). Este padrão se utiliza de várias técnicas 

de transmissão sem fio, como o Multiple Input Multiple Output (MIMO) e o Automatic Repeat 

reQuest  (ARQ), combinados com técnicas de multiplexação  como o Orthogonal frequency-division 

multiplexing (OFDM) e o Orthogonal frequency-division multiplexing Access (OFDMA) e, para um 

melhor entendimento, todos eles serão abordados mais tarde. Outro fato interessante é que o WiMAX 

gera um custo menor em grandes áreas se comparado a tecnologias que utilizam redes cabeadas como 

as fibras óticas [15].  

 A sua evolução está diretamente relacionada com as tecnologias de banda larga 

(caracterizadas por apresentarem maiores capacidades de tráfego). Por isso, as técnicas do Broadband 

Wireless Access (BWA) têm emergido com grande força no mercado da banda larga, sendo o 

WiMAX a tecnologia mais popular do BWA [15]. 

 Outro fator que facilitou a entrada do WiMAX foi a necessidade de se padronizar a indústria 

das redes de banda larga sem fio, pois esta tem estado bastante limitada pelas diversas especificações 

e soluções, o que torna o mercado bastante fragmentado [15]. Na Figura 9 há uma topologia de rede 

do WiMAX, onde ela é composta de uma ou várias estações base (BS), e um conjunto de terminais 

móveis ou terminais de assinantes, denotados de MSs e SSs respectivamente. Para estender a rede e 

conectar ao backhaul, que é responsável por fazer a ligação entre o núcleo de rede e as subredes 

periféricas, a arquitetura suporta o uso de estações repetidoras (Repeater Stations ou RSs) [16].    
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Figura 9 - Topologia de rede para o WiMAX [16] 

  No processo de evolução como um todo, pode-se dizer que o WiMAX tem se 

desenvolvido em quatro estágios:  

 Sistemas sem fio de loop-local para banda estreira 

 Primeira geração de linha visada (LOS) 

 Sistemas de banda larga 

 Segunda geração para linha não visada (NLOS) para sistemas de banda larga [15] 

 Hoje em dia, quem garante que este sistema se comunique de modo transparente e 

padronizado é o chamado WiMAX Forum [15].  
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3.2.  O Wi-Fi e suas padronizações  

 Para entender o WiMAX é necessário destacar a principal tecnologia registrada pela Wi-Fi 

Alliance, organização fundada em 1999. Essa tecnologia é baseada nos padrões IEEE 802.11, é mais 

conhecida como Wi-Fi e pertence a uma classe de dispositivos de rede local sem fio. A seguir serão 

expostos os principais padrões do IEEE 802.11 que surgiram ao longo do tempo [17]. 

3.2.1.  802.11 – 1997 

 É a primeira versão do padrão 802.11, sendo lançado em 1997. O padrão opera na faixa de 

freqüência de 2,4GHz e possui taxas de transmissão da ordem de 1 ou 2 Mbps  

3.2.2.  802.11a 

 Padrão disponibilizado em 1999, e que trouxe como uma de suas características trabalhar com 

taxas de transmissão de 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps. Outra diferença com relação ao padrão de 

1997 é frequência de operação, 5 GHz. 

3.2.3.  802.11b 

 Padrão também disponibilizado em 1999, com taxas de 1, 2, 5,5 e 11 Mbps. Sua zona de 

operação de freqüências é semelhante ao 802.11-1997, ou seja, 2,4 GHz. 

3.2.4.  802.11d 

 Surgiu em 2001 com um suporte de serviços de roaming internacional, abrindo novos 

caminhos para os usuários desse tipo de rede. 

3.2.5.  802.11g 

 É um padrão disponibilizado desde 2003 e possui taxas de transmissão de até 54 Mbps. Ele 

traz maior segurança, além de ter difundido a multiplexação do tipo OFDM. 



16 

 

3.2.6.  802.11e 

 Padronizado em 2005, o 802.11e aprimorou serviços baseados na qualidade de serviço 

(Quality of Service) ou QOS , como é conhecido, com isso, ele se tornou um padrão bastante 

difundido em aplicações do tipo VoIP.  

3.2.7.   802.11h 

 Padrão que trouxe recursos de alteração de freqüência e controle de sinal em 2008. Sua 

Operação é basicamente na freqüência de 5 GHz, assim como o padrão 802.11a. 

3.2.8.  802.11n 

 É um padrão que começou a ser desenvolvido a partir de 2004, e foi concluído apenas em 

2008. Sua principal característica é o foco nas próximas gerações, com taxas de bits bem maiores 

devido ao uso de técnicas como a do MIMO, que neste caso é combinado com a multiplexação 

OFDM (MIMO-OFDM). A faixa de operação se concentra em 2,4 GHz e 5GHz.  

3.3.  O Padrão IEEE 802.16 

 Este Padrão surgiu em outubro de 2001 com foco nas redes sem fio WLAN e seu nome mais 

conhecido é WiMAX. Pode-se dizer que este padrão é uma espécie de evolução dos padrões IEEE 

802.11 do Wi-Fi, pois como já foi dito anteriormente, os dois são bastante parecidos. Porém, o  

WiMAX agrega recursos e conhecimentos mais recentes. 

  O IEEE 802.16 cresceu paralelamente com o IEEE 802.11 e, deste modo, há também uma 

série de fatos que permitiram a evolução deste padrão do WiMAX. 

 De uma forma resumida, pode-se dizer sobre os padrões: 

 802.16-2001 – Foco no desenvolvimento do Line-of-sight ou visada direta (LOS). Foi 

também baseado no  single-carrier physical layer (PHY), em que este é o primeiro nível de 

camada do modelo OSI (Open Systems Interconnection), a camada física. 
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 802.16c-2002 – Este foi responsável por trazer mais especificações para a banda de 10-66 

GHz, que já estava em operação com o padrão anterior. 

 802.16a-2003 – Responsável por incluir o NLOS nas aplicações da faixa de banda de 2GHz -

11 GHz. Nele também veio o uso das multiplexações OFDM e OFDMA baseadas na camada 

física (PHY). 

 802.16d-2004 – Chamado de Fix WiMAX (WiMAX Fixo), este padrão trouxe soluções 

focadas para aplicações de redes fixas. É hoje reconhecida como a primeira solução WiMAX.  

 802.16e-2005 – Chamado de Mobile WiMAX (WiMAX Móvel), pois foi adicionado o suporte 

a aplicações móveis, podendo suportar até usuários que estivessem se movendo a velocidades 

próximas a de um carro, por exemplo. Neste padrão há, portanto, uma combinação dos 

sistemas fixos e móveis BWA [15]. 

 Os demais padrões vieram com especificações mais desenvolvidas, mas ainda baseadas nas 

anteriores, comentadas acima. 

 Recentemente, foi aprovado o IEEE 802.16m, padrão também conhecido como o WiMAX-2, 

é o grande concorrente do LTE e demais evoluções para redes 4G. O 802.16m promete taxas acima de 

300Mbps. Carrega consigo as técnicas do MIMO e tem o respaldo de fabricantes como a Samsung. 

Mais adiante será feita uma comparação deste novo padrão 802.16 com o LTE, para que haja um 

entendimento melhor da evolução dos dois no cenário atual [18], [19]. 

3.4.  WiMAX Forum   

 Depois de entender como tem ocorrido a evolução dos padrões para o WiMAX, é interessante 

saber qual é a organização responsável por certificar e promover a compatibilidade e a 

interoperabilidade  entre os padrões . Neste caso, o responsável por tudo é o WiMAX Forum [19]. 

 O trabalho desta organização tem como objetivos os seguintes segmentos: 

 Potencializar os serviços móveis e de banda larga sem fio. 

 Elaborar especificações técnicas baseadas em padrões abertos. 

 Garantir uma infraestrutura de testes para atender à necessidade global de custo-benefício da 

certificação WiMAX. 

 Promover serviços atraentes para gerar a demanda de usuário. 
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 Promover as vantagens do WiMAX para facilitar seu crescimento ao redor do mundo [19]. 

3.5.  Fundamentos Técnicos do WiMAX  

 Pode-se dividir o WiMAX em duas camadas, a física e a media access control (MAC), sendo 

está ultima subdividida em outras subcamadas. Em ambas as camadas podem ser destacados alguns 

elementos [15],[17]: 

 Camada Física: OFDM, OFMDA e os tipos de modulação e códigos. 

 Camada MAC: Mecanismos de acesso aos canais, QOS e aplicações de segurança. 

 

 A Figura 10 traz com mais detalhes a pilha de protocolos e a divisão de camadas no WiMAX. 

  

   
Camadas de cima 

Subcamada de convergência de serviços específicos 
                           
 
                                                                                                                                                                                    

Camada de link de dados Parte Comum da subcamada MAC 

Subcamada de segurança 

Subcamada de convergência de transmissão 
                                                                                                                   
 

Camada física 

QPSK QAM-16 QAM-64 

Figura 10 - Camadas do WiMAX e a pilha de protocolos [20] 

 A subcamada inferior da camada física é a responsável por lidar com a transmissão de bits. A 

subcamada de transmissão tem a função de separar a transmissão física de tecnologias diferentes da 

camada de enlace de dados. A camada de dados ou a MAC é dividida em três subcamadas, como dito 

anteriormente, onde cada uma dessas subcamadas apresenta determinadas funções, como segurança, 

gerenciamento e convergência de serviços [20]. 
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3.5.1. Características da Camada Física 

3.5.1.1.  OFDM 

 O OFDM pertence à família que utiliza técnicas de multiplexação que são baseadas na ideia 

de dividir uma alta taxa de dados em várias subportadoras paralelas com menores taxas de 

transmissão e assim modular cada uma em diferentes taxas. Geralmente essas modulações são das 

famílias Quadrature Amplitude Modulation (QAM) ou Phase-shift keying  (PSK). 

 As propriedades do OFDM permitem eliminar ou minimizar as chamadas interferências 

intersimbólicas (IES), normalmente denotada em inglês de Inter-Symbol Interference (ISI). O OFDM 

mascara a largura de tempo do símbolo de maneira suficiente para que esses IESs não ocorram. Na 

Figura 11 há uma ilustração dessa sobreposição entre símbolos. Nota-se que os símbolos se 

confundem uns com os outros, ocasionando por fim detecções erradas das informações recebidas. 

 

Figura 11 - Interferência Intersimbólica [21] 

 A eliminação da IES depende de uma reserva de intervalos entre os símbolos de OFDM. O 

problema deste procedimento é o fato de ele implicar um maior desperdício de energia e um 

decréscimo na eficiência da largura de banda. Em outras palavras, a potência perdida depende de quão 

largo é a reserva do intervalo [17].  

 O OFDM é uma versão espectralmente eficiente de multiplexação, onde as subportadoras são 

ortogonais entre si ao longo da duração do símbolo, assim, ele evita a necessidade da ocorrência da 

sobreposição dos canais das subportadoras para eliminar a interferência entre portadoras. 

Matematicamente seu princípio se baseia na transformada rápida de Fourier (FFT), uma ferramenta 

que permite a transição entre as variáveis de tempo e frequência de sinais [17]. 
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 Pode-se dizer também que o OFDM se torna importante para operações em diferentes larguras 

de banda, possui uma capacidade para lidar com diferentes taxas de dados e pode ser combinada com 

técnicas de múltiplas antenas. Assim, suas vantagens se tornam bem conhecidas em ambientes de 

multicaminhos [22].  

 A Figura 12 mostra um típico símbolo de OFDM, onde há a presença de três tipos de 

subportadoras: subportadoras de dados, subportadora nula e subportadoras guia. A primeira 

subportadora é para transmissão de dados, a segunda para bandas de guarda e a terceira para 

estimações de modo geral. 

 

Figura 12 - Símbolo do OFDM no domínio da frequência [23] 

 Para a implementação do OFDM é importante ter em mente que ela é ligeiramente diferente 

nas aplicações de WiMAX fixo e móvel. 

 Fixed WiMAX (WiMAX fixo) – Usa o 256 FFT baseado no OFDM de camada física. Isso 

significa que há 256 subportadoras disponíveis para um único canal (192 para dados, 8 para 

subportadoras “guia” ou “pilot”, e o resto para a zona de guarda, já mencionada 

anteriormente). 

 Mobile WiMAX (WiMAX móvel) – Usa uma FFT de tamanho mais escalável para o OFDM 

de camada física, seu tamanho pode variar de 128 a 2048 bits (a distribuição das 

subportadoras, neste caso, varia com o tamanho da FFT) [17] .  
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3.5.1.2.  OFDMA 

 O OFDMA, diferentemente do OFDM, permite uma subcanalização e, além disso, esses 

subcanais podem ser alocados para diferentes usuários como um mecanismo de múltiplo acesso. 

 Os subcanais são formados por um grupo de subportadoras. Há duas importantes 

metodologias de subcanalização; uma é baseada na distribuição do grupo de subportadoras chamadas 

de subportadoras parcialmente usadas (PUSC) e a outra de subportadoras adjacentes, por meio do 

adaptive modulation and coding (AMC). O número de subportadoras nos subcanais pode variar entre 

os dois métodos [22].  

 No WiMAX, o método de banda AMC para subcanalização usa grupos de subportadoras 

contiguas espalhadas por entre alguns símbolos de OFDM para alcançar uma diversidade de usuários. 

As subportadoras são organizadas em 9 subportadoras contiguas denominadas bins, como na Figura 

13, onde a utilização se deu para o WiMAX Móvel [22] . 

 

Figura 13 – Subcanais AMC no WiMAX Móvel [22] 
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 O método do PUSC, os canais são formados por grupos de 24 subportadoras que estão 

presentes em diferentes partes do espectro, o que cria uma diversidade de freqüências bastante útil 

para aplicações móveis e para o ganho global na capacidade do sistema [22]. 

  Alguns dos parâmetros do OFDMA aplicados para o WiMAX são mostrados na Tabela 1 a 

seguir. 

Tabela 2 - Parâmetros de OFDMA [17] 

Parâmetros Valores  

Largura de banda do sistema de canais (MHz) 5 10 8,75 7 

Frequência de Amostragem (MHz) 5,6 11,2 10 8 

Tamanho da FFT (Nfft) 512 1024 1024 1024 

Número de Subcanais 8 16 16 16 

Frequência de espaçamento entre subportadoras (kHz) 10,94 9,77 7,81 

Tempo útil de símbolo (tb) (µs) 91,4 102,4 128 

Tempo de guarda (tg) (µs) 11,4 12,8 16 

Duração do símbolo de OFDMA (ts=tb+tg) 102,9 115,2 144 

Duração de Quadro (ms) 5 5 5 

Número de Simbolos OFDMA por Quadro 48 43 34 

 Outro ponto importante sobre o OFDMA é que ele é utilizado tanto para uplink  quanto para 

downlink na estrutura de quadro no WiMAX. Na figura 14 é possível verificar essa estrutura. Para o 

subquadro esquerdo há os dowlinks e para o subquadro direito os uplinks. A região compreendida 

entre os dois é a da zona de guarda. 
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 Figura 14 - Quadro de OFDMA  no WiMAX [24]   

3.5.1.3.  Modulação e Codificação 

 O WiMAX suporta uma variedade de esquemas para modulações. A seleção da modulação a 

ser utilizada é a partir do nível de sinal-ruído percebido no receptor. A partir da negociação entre as 

estações base e cliente, a modulação a ser adotada é dinamicamente adaptada às condições do enlace 

de rádio. As Figuras 15 e 16 fornecem os diagramas de constelações das principais modulações 

empregadas.   
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Figura 15 - Modulações do tipo PSK [25] 

 

Figura 16 - Modulações do tipo QAM [25] 
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 Para a codificação há vários tipos, como: a codificação Turbo, a codificação Reed-Solomon 

(polinomial) e a codificação convolucional. A última é a mais usada dentre as outras e também, é a 

que foi usada no padrão 802.16d-2004. Ela consiste em transformar uma palavra de m bits em uma 

palavra de n bits, de acordo com uma função definida pelos últimos k bits a serem codificados, e sua 

taxa de codificação é dada por m/n. No padrão 802.16d-2004 é usado k igual a 7 e m/n, geralmente, 

igual a 1/2  [15].  

3.5.1.4.  MIMO 

 Basicamente, as técnicas empregadas no MIMO apresentam diversas antenas para a 

transmissão e para a recepção, além disso, é um sistema que proporciona ganhos bem significativos na 

transmissão. A figura 16 traz um desenho esquemático de um sistema MIMO com M antenas de 

transmissão e N antenas de recepção. 

 

Figura 17 - Típico modelo de um sistema MIMO [17] 

 Ao se falar de eficiência espectral , pode-se dizer que para o WiMAX, ela pode vir a atingir, 

por exemplo, 1,91 bps/Hz no downlink  (2x2) e 0,84 bps/ Hz (1x2) no uplink [24] . 



26 

 

3.5.1.5.  Interfaces Aéreas  

 Para o WiMAX podem ser destacados cinco tipos de interfaces aéreas que estabelecem as 

diretrizes de transmissão. A respeito de cada uma, pode–se dizer: 

 WirelessMAN-SC – Usa a banda de 10 a 66 GHz e suporta as técnica de Frequency Division 

Duplexing (FDD) e Time Division Duplexing (TDD). 

 WirelessMAN-SCa – Definida como uma licença de banda abaixo de 11 GHz . Também 

suporta as técnicas do TDD e do FDD. 

 WirelessMAN-OFDM – Definida como uma licença de banda abaixo de 11 GHz com o 

suporte de técnicas FDD e TDD. 

 WirelessMAN-OFDMA – Definida como uma licença de banda abaixo de 11 GHz com o 

suporte de técnicas FDD e TDD. 

 WirelessMAN-HUMAN – Definida sem nenhuma licença e opera em bandas abaixo de 11 

GHz com suporte para técnicas TDD apenas [18]. 

3.5.2. Características da Camada MAC 

 A Camada MAC tem como tarefa servir de interface entre as camadas física e as de transporte 

que estão acima. Os pacotes que vêm das camadas superiores, chamados de MAC Services data unit 

(MSDUs), são organizados no protocolo MAC de dados e depois transmitidos via ar. Tudo isso na 

transmissão. Já na recepção de dados essa camada faz o sentido inverso, ou seja, entram pelas 

camadas inferiores até atingirem as demais acima. 

 Dentro da camada MAC há três outras subdivisões denominadas de subcamadas que podem 

interfacear com uma variedade de protocolos das camadas de cima, tais como o Asynchronous 

Transfer Mode (ATM), TDM Voice, Ethernet, IP, etc. 

3.5.2.1.  Mecanismos de Acesso aos canais 

 Para o WiMAX, a camada MAC na estação base (BS) é completamente responsável por 

alocar a largura de banda para todos os usuários , tanto para uplink como para downlink. O único 

momento em que a estação móvel (MS) tem algum controle sobre a largura de banda é quando ela 
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tem múltiplas sessões ou conexões com a BS. Nesse caso, a BS aloca a largura de banda para a MS, e 

isso é feito até essa estação móvel reparti-la entre as múltiplas conexões. 

 O padrão WiMAX suporta vários mecanismos pelos quais um MS pode pedir e fornecer uma 

banda de uplink. Dependendo das particularidades do QOS e dos parâmetros do tráfego associados 

com o serviço, um ou mais desses mecanismos podem ser usados pelo MS. A estação base aloca 

recursos de informações compartilhadas para cada MS, que então pode solicitar uma determinada 

largura de banda. Todo este processo é denominado de Polling, que pode ser feito via unicast 

(endereçamento ponto a ponto) ou multicast (endereçamento para múltiplos pontos).   

3.5.2.2.  Quality of Service (QOS) 

 O QOS é fundamental para o WiMAX. Um forte controle de QOS é alcançado ao se usar uma 

arquitetura MAC orientada, onde todas as conexões de downlink e uplink são controladas por um 

servidor BS. 

 O QOS no WiMAX é baseado num serviço de fluxo de pacotes unidirecional entre a porta de 

rede de acesso e a estação móvel com um conjunto particular de atributos (jitter, latência e 

sustentação de tráfego)  

 Para suportar essa variedade de aplicações, o WiMAX define cinco tipos de serviço, que 

devem ser suportados pela BS do MAC para transportar os dados ao longo da conexão. 

 Unsolicited Grant services (UGS) – É designado para suportar pacotes de dados de tamanho 

fixo com taxa de bit constante (CBR). Exemplos de aplicação que podem usar este serviço 

são a emulação T1/E1 e VoIP. Os requisitos dos parâmetros de fluxo de serviço que definem 

o UGS são a máxima sustentação da taxa de tráfego, a máxima latência e jitter (medida de 

variação de atraso entre pacotes) tolerado. 

 Real-time polling services (rtPS) – Este serviço é designado para suportar fluxos de tempo 

real, como vídeos  MPEG , que provocam pacotes de dados com tamanho periodicamente 

variado. Os requisitos deste serviço são a mínima alocação de banda, a máxima sustentação 

da taxa de tráfego e máxima latência.   

 Non-real-time polling service (nrtPS) –  Este é o serviço que suporta tolerância de atraso do 

fluxo de dados, tal como o  File Transport Protocol (FTP). Os requisitos para este serviço são 
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a mínima reserva de banda alocada, máxima sustentação da taxa de tráfego e prioridade de 

tráfego. 

 Best-Effort (BE) service – É o serviço que mantém o fluxo de dados, tal como o navegador 

WEB, não requer um mínimo de serviço garantido. Os requisitos são a máxima sustentação 

da taxa de tráfego e prioridade de tráfego. 

 Extended real-time variable rate (ERT-VR) service – É o serviço que suporta aplicações de 

tempo real, como o VoIP. Ele é definido pelo IEEE 802.16e, ou seja, para aplicações no 

WiMAX móvel [26]. 

 A tabela 3 traz os serviços apresentados acima, bem como suas aplicações e 

especificações. 

Tabela 3 – QOS e suas funcionalidades no WiMAX [23] 

Categoria de QOS Aplicações Especificações 

UGS VoIP * Máxima sustentação de taxa                

* Máxima tolerância de latência  

* Tolerância de Jitter 

rtPS Streaming de Áudio e Vídeo * Mínima reserva de taxa 

* Máxima sustentação de taxa                

* Máxima tolerância de latência  

* Prioridade no tráfego 

ErtPS VoIP * Mínima reserva de taxa 

* Máxima sustentação de taxa                

* Máxima tolerância de latência  

* Tolerância de Jitter 

nrtPS Protocolo de transferência de 

Arquivos (FTP) 

* Mínima reserva de taxa 

* Máxima sustentação de taxa                

* Prioridade no tráfego 

BE Transferência de dados, navegadores 

WEB,etc. 

* Máxima sustentação de taxa                

* Prioridade no tráfego 

 Na direção de uplink, todos os serviços de fluxo com exceção do UGS envolvem alguns 

mecanismos de solicitação para alocação de banda. No downlink, a BS tem todas as informações 

sobre o status do fluxo de serviços de downlink para que haja uma melhor entrega dos mesmos. 

Entretanto, para as informações de uplinks, o status é distribuído nas estações móveis (MSs). 

Adicionalmente, uma MS pode necessitar enviar este status para a BS. Por isso alguns mecanismos 
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como a solicitação de largura de banda são requerida para informar a estação base encarregada por 

entregar o status do uplink [27]. 

 A Figura 18 ilustra o serviço de fluxo oferecido pelo QOS do WiMAX. No lado direto há os 

serviços que passam por um filtro de classificação de prioridade que por sua vez envia para a rede de 

transporte até a BS, que então transporta via interface aérea para a MS que se utiliza do serviço para 

sua determinada aplicação. O inverso do processo também é possível.  

 

Figura 18 – Fluxo de serviços para o QOS no WiMAX [27] 

3.5.2.3.  Segurança  

 Ao contrário do Wi-Fi, sistemas  WiMAX foram designados, desde o princípio, com uma 

certa robustez no quesito da segurança. O padrão inclui métodos que asseguram a privacidade e 

prevenção de acesso não autorizado, com um protocolo de otimização para a mobilidade. O segredo 

da segurança do WiMAX está no suporte para privacidade, na proteção de controle de mensagens, no 
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suporte para fast handover (capacidade de uma estação receber informações de outra estação à medida 

que um usuário se movimenta entre elas) e na capacidade de fornecer dispositivos para autenticação 

de usuário [16]. 

3.6.  WiMAX 2 (IEEE 802.16m) 

 O WiMAX 2, também conhecido como IEEE 802.16m, desponta como o próximo passo do 

WiMAX, e desde o final de 2006 vem sendo discutido sobre seu modo de operação e enquadramento 

no novo contexto da evolução das redes móveis de comunicação. Em 2010, foi reconhecida pela ITU 

como uma tecnologia da nova geração (4G). 

 Um dos principais focos da nova tecnologia é poder oferecer taxas de velocidades bem 

maiores que os padrões anteriores (taxas maiores que 300 Mbps), menor latência e maior capacidade 

de VoIP, o que a torna mais competitiva no mercado. 

 O WiMAX 2 deve continuar com a interoperabilidade do legado deixado pelos padrões 

anteriores, seus serviços devem ser mais eficientes e outros níveis de QOS podem surgir, dependendo 

das necessidades futuras da próxima geração. Com relação às técnicas do MIMO, por exemplo, o 

novo padrão tende a aumentar a quantidade de BSs e MSs. Outros fatores relevantes são a 

possibilidade de uma existência simultânea com outros métodos de acesso, o aumento da cobertura e a 

tolerância de taxas bem maiores que os seus antecessores, quando se trata de usuários móveis [28]. 

 A Figura 19 ilustra como o novo padrão IEEE802.16m trouxe consigo um aumento da 

capacidade do VoIP, serviço de extrema importância nos dias de hoje. Essa evolução se dá 

principalmente pela utilização de mais elementos tanto para o downlink quanto para o uplink. 
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Figura 19 - Evolução da capacidade do VoIP [28] 

3.7.  WiMAX no mundo 

 Um dos dados mais importantes para se analisar a distribuição do WiMAX pelo mundo é o 

mapa de desenvolvedores fornecido pelo WiMAX Forum, ele funciona como uma ferramenta onde o 

usuário pode filtrar os dois padrões que servem de base para o WiMAX (802.16d e 802.16e), a 

freqüência, o status da implantação (em desenvolvimento, em serviço,etc.), além , é claro, de conter 

os fornecedores de cada região. As Figura 20, 21 e 22 ilustram todas as implantações mapeadas pelo 

WiMAX Forum.  

 

Figura 20 – Presença do WiMAX no mundo [19] 



32 

 

 Pelo mapa, nota-se uma concentração muito grande na região norte-americana e européia. 

Outro fator relevante na análise é a existência quase igualitária entre os padrões fixo e móvel do 

WiMAX, mas a presença do primeiro ainda é maior devido a sua simplicidade em relação ao segundo 

e por possuir a tecnologia certificada há mais tempo.  

 

Figura 21 – Padrão do WiMAX fixo pelo mundo [19] 

 

Figura 22 - Padrão do WiMAX móvel pelo mundo [19] 
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 Na América do Norte, mais especificadamente nos EUA, a principal empresa atuante é a 

Clearwire, que conta com o respaldo de outras empresas como a Intel. Já na América Latina o 

destaque fica por conta da Telmex. 

 Na Europa, a penetração do WiMAX vem acontecendo de forma satisfatória, principalmente 

no leste europeu. Na Irlanda, na Bulgária e na Lituânia as operadoras Imagine, Max Telecom e LRTC, 

respectivamente, têm obtido um grande avanço com relação à quantidade de dispositivos novos e de 

assinantes. 

 Na Ásia, o WiMAX cresce em uma boa taxa, o destaque vai para a operadora da Coréia ,a KT 

(Korea Telecom). O Japão segue a mesma tendência, de tal maneira que na metade de 2011, o país 

dobrou o número de assinantes, ultrapassando a marca de um milhão em junho deste mesmo ano.  

 O que se sabe de fato é que o número de contas de usuários vem aumentando ao longo do 

tempo, com isso, as operadoras continuam a investir em novas redes e expansões. Outros dados 

bastante animadores e que sustentam o crescimento do setor são as vendas de equipamentos 

relacionados ao WiMAX, que atingiu nos primeiros três meses de 2011 a marca de 502,1 milhões de 

dólares, um aumento de 49 % com relação ao mesmo período de 2010. Deste modo, a indústria espera 

alcançar a marca dos dois bilhões de dólares até o final deste ano. Na Figura 23 há algumas curvas 

que mostram o crescimento das conexões WiMAX por aplicação (nota-se uma infinidade de 

possibilidades para a nova tecnologia), bem como as projeções para os anos que estão por vir [28]. 
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Figura 23 - Quantidade de conexões nas mais diversas aplicações do WiMAX [28] 

3.8.  WiMAX no Brasil 

 No Brasil, os testes para o WiMAX vêm ocorrendo desde 2004, quando a Intel, em parceria 

com instituições iniciou as atividades na área. Uma das faixas que essa tecnologia deveria operar no 

território brasileiro seria a de 3,5 GHz, entretanto, devido a disputas e contestações na justiça, essa 

faixa vem sendo estudada pela Anatel. O que se tem de concreto é a operação em outras faixas, como 

a faixa de 2,5GHz, onde há um compartilhamento com operações do tipo Multichannel Multipoint 

Distribution Service (MMDS), além disso, há testes com outras faixas de freqüência como a realizada 

pela UFES na faixa de 5,8 GHz. 

 Dentre as operadoras que já manifestaram interesse pela nova tecnologia, está a Embratel, já 

presente em uma grande parte do país. Originalmente, o WiMAX oferecido por ela se propôs a 

entregar a banda larga apenas para o mercado corporativo, pois  no Brasil ainda é grande a influência 

do mundo 3G, mas futuramente a empresa pretende expandir seu foco para o mercado doméstico. Em 

2008, testes foram realizados pela Telefônica junto com Motorola e Intel na cidade de São Paulo. Os 

serviços oferecidos pela Embratel pretendem operar na faixa de 3,5 GHz enquanto que os da 

telefônica utilizam a faixa de 2,5 GHz [29].  
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 No campo do desenvolvimento da tecnologia, vale destacar as atividades da empresa WxBR, 

que foi fundada no início de 2008 e que visa além de desenvolver, também produzir e comercializar 

as suas soluções em WiMAX 100 % nacional. Resulatante da associação de três empresas, a Icatel, a 

Trópico e a Padtec, que juntas com à Fundação CPqD se tornaram em grandes centros de inovação 

tecnológica, desenvolvendo serviços customizados para acesso banda larga sem fio (BWA) [30] [31]. 

 A RADIOMAXBR é outra empresa brasileira que surgiu principalmente devido a 

necessidades de atender projetos do governo, tais como o “Cidades Digitais”, seu foco maior se situa 

no nordeste brasileiro e atua em operações de freqüências de 5,8 MHz [32].  

  Na Figura 24 é possível ver a distribuição dos desenvolvedores de padrões WiMAX no Brasil 

segundo o WiMAX Forum. 

 

 

Figura 24 - Distribuição de desenvolvedores de WiMAX no Brasil [19] 

 É importante não confundir o mapa dos desenvolvedores com o mapa de operação, pois há 

empresas que adquiriram blocos de freqüência para operar redes banda larga sem fio em WiMAX  nas 

regiões Norte/Nordeste por exemplo.  
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4. LTE  

 Outro padrão que surge como um novo conceito da próxima era das comunicações móveis é o 

LTE. Ele promete taxas superiores a 100 Mbps para downlinks e 50 Mbps para uplinks e o seu 

processo evolutivo segue a árvore genealógica do GSM. A Figura 25 ilustra bem esse processo de 

evolução. 

 

Figura 25 - Evolução da familia tecnológica do 3GPP [33] 

 Devido à tecnologia ser recente, conclui-se que esse novo padrão ainda está em fase de 

adaptação, entretanto, por ele permitir uma compatibilidade com a família do GSM, sua difusão tende 

a crescer bastante, uma vez que o GSM tornou-se um uma tecnologia muito empregada no mundo 

inteiro. Deste modo, não haveria uma transição extremamente radical. Vale ressaltar que a linha do 

LTE não será seguida apenas por operadoras que se utilizam de tecnologias do 3GPP, pois o Code 

Division Multiple Access / Evolution-Data Optimized (CDMA/EV-DO), definidos pela 3GPP2, 

também visam seguir os mesmos passos que aquelas. [33]. 

 O LTE tem suas normas padronizadas pelo grupo 3GPP, já mencionado neste trabalho, e 

emprega as tecnologias de interface aérea OFDM e MIMO. Para que haja um entendimento sobre 

como o Long Term Evolution se comporta, é necessária uma análise cronológica dos fatos. Para isso, 

o High Speed Packet Access (HSPA) torna-se o primeiro elemento que servirá de base para todo o 

entendimento dos estágios ocorridos até então, uma vez que o UMTS já fora mencionado. 

4.1.  HSPA 

 O HSPA é uma tecnologia em banda larga bastante utilizada nos dias de hoje, tratada como 

uma junção de outros dois protocolos de telefonia móvel denominados High Speed Donwlink Packet 
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Access (HSDPA), referido à taxas de downlinks, e o High Speed uplink Packet Access (HSUPA) 

referido à taxas de uplink. 

4.1.1. HSDPA  

 O HSDPA veio primeiro como uma evolução do WCDMA/UMTS durante o release 5 do 

3GPP (2002), tendo como um de seus maiores benefícios o fato deste mecanismo ser compatível com 

as tecnologias antigas, permitindo ao seu usuário uma maior liberdade quando ele viaja para lugares 

onde o HSDPA não está disponível [11]. 

  A sua característica chave é o uso do Shared-Channel Transmission (transmissão de canais 

compartilhados), cujo resultado acarreta na utilização eficiente de código disponível e no maior 

alcance dos recursos do WCDMA. O responsável por implementar  a transmissão de canais 

compartilhados é o chamado High Speed Donwlink Shared Channel (HS-DSCH), que também 

possibilita a rápida alocação de uma larga fração de fontes de donwlink para a transmissão de dados a 

um usuário específico. Isto é adequado para aplicações onde há uma rajada de pacotes de dados na 

rede [34]. 

 A alocação dinâmica da transmissão para aquele usuário específico é feita em 2,0 ms. Esse 

tempo é o chamado intervalo de tempo de transmissão, do inglês Transmission Time Interval (TTI). 

Devido ao seu pequeno valor, o HSDPA melhora o rastreamento das rápidas variações de canal e 

reduz o tempo de retorno. Esta redução se deve por causa da utilização do dispositivo denominado 

de Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) [34]. 

 O HSDPA, de um modo geral, possui taxa ideal para aplicações que exigem da banda larga, 

tais como:  

 Transferência de arquivos grandes 

 Streaming de Multimedia 

 Navegadores Web de alta velocidade 

 Além disso, ele também oferece uma latência pequena o suficiente para torná-lo ideal para 

aplicações em tempo real como os jogos interativos e as redes virtuais privadas ou VPNs (em inglês). 
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Outras características surgem com sua capacidade de aperfeiçoar as técnicas de modulação e 

codificação legadas do WCDMA/UMTS.  

4.1.2. HSUPA 

 O próximo passo de evolução foi dado com o release 6 (2004), cujas melhorias se 

concentraram no desempenho de uplink ao se tratar taxas maiores de dados, tudo isso se utilizando o 

novo  canal de transporte denominado Enhanced Dedicated Channel (E-DCH). 

 As técnicas para uplink são bastante similares às do HSDPA, como a utilização do HARQ e 

do TTI. Entretanto, há algumas diferenças fundamentais, no downlink, por exemplo, a potência de 

transmissão e o código são alocados em um nó central denominado NodeB. Já no uplink, o recurso 

compartilhado é a quantidade de interferências de uplink permitidas que dependam da potência de 

transmissão de múltiplos códigos distribuídos, os Users Equipment (UEs). Nos downlinks, as 

transmissões de buffers e schedulers (responsáveis por direcionar o canal de transmissão 

compartilhado) estão localizadas no mesmo nó, enquanto que no uplink o scheduler está na NodeB e o 

buffer de dados distribuídos nos UEs, daí vem a necessidade da informação do status do buffer para o 

scheduler [34]. Há outras diferenças, mas o objetivo deste texto é apenas mencionar sua existência e o 

fato de que podem contribuir para a evolução do HSPA de um modo geral. A Tabela 3 exemplifica 

melhor as similaridades e as diferenças entre ambos.  

Tabela 4 - Comparação entre o HSUPA e o HSDPA [34] 

 Característica HSUPA HSDPA 

Variação do fator de 

espalhamento Sim Não 

Rápido Controle de Potência Sim  Não 

Modulação Adaptativa Não  Sim 

Modo de entrega Multiponto - Ponto Ponto – Multiponto 

Rápido HARQ Sim Não 

Handover simples Sim Não 
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4.2.  HSPA+ 

 O HSPA+ ou HSPA evolution foi o padrão que surgiu no release 7 do 3GPP (2007), trouxe 

novas características quando comparado aos releases anteriores, com o intuito de aperfeiçoar tanto o 

desempenho quanto a capacidade. Ele suporta serviços de voz e dados na mesma portadora, além de 

disponibilizar espectro de rádio e fornecer esses serviços simultaneamente para os usuários. Foi nesse 

release que o MIMO foi introduzido, sendo a principal técnica dentre as novas [34]. 

.  Com a chegada do MIMO e da sua multitransmissão combinada com as melhorias feitas nesse 

release 7 para as modulações QAM, houve um aumento nos picos das taxas de dados. As Tabelas 4 e 

5  ilustram essa mudança: 

Tabela 5 -  Comparação entre parâmetros dos releases 5 e 7 [34] 

Categoria Códigos Modulação MIMO Taxa de Código 

Picos das 

taxas de 

dados (Mbps) 

 3GPP 

Release 

12 5 QPSK -  3/4 1,8 release 5 

 5/6 5     16QAM -  3/4 3,6 release 5 

 7/8 10     16QAM -  3/4 7,2 release 5 

9     15     16QAM -  3/4 10,1 release 5 

10     15     16QAM - aproximadamente 1/1 14 release 5 

13     15     16QAM -  5/6 17,4 release 7 

14     15     16QAM - aproximadamente 1/1 21,1 release 7 

15     15     16QAM 2X2  5/6 23,4 release 7 

16     15     16QAM 2X2 aproximadamente 1/1 28 release 7 

Tabela 6 – Comparação entre parâmetros dos releases 6 e 7 [34] 

Categoria TTI (ms) Modulação Taxa de código 
Pico da taxa de 

dados (Mbps) 
3GPP release 

3 10 QPSK  ¾ 1,4 Release 6 

5 10 QPSK  ¾ 2 Release 6 

6 2 QPSK valor de 1/1 5,7 Release 7 

7 2 16QAM valor de 1/1 11,5 Release 7 

 Observa-se que a taxa de código possui valores maiores à medida que os releases são 

desenvolvidos. Essa taxa indica a quantidade útil de um código, ou seja, para um código com taxa de 

3/4, por exemplo, apenas 3 dentre 4 bits serão úteis.  
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 O HSPA+ está sendo tão bem aceito que várias das operadoras que o utilizam, estão 

planejando prosseguir com esta tecnologia ao lado do LTE [34]. 

4.3.  Fundamentos do LTE 

 Serão apresentados os principais componentes que constituem essa nova tecnologia que surge 

como uma das grandes difusoras da próxima geração de redes de comunicações móveis.  

4.3.1. Arquitetura da rede LTE 

 O LTE tem como uma de suas características ser compatível com sistemas de redes antigas, o 

que torna a transição mais fácil e sem a necessidade da total interrupção de serviços. A Figura 26 

ilustra a arquitetura que permite a integração entre as diferentes tecnologias (pertencentes ou não ao 

3GPP) e o LTE, a essa rede integrada e evoluída dá-se o nome de System Architecture Evolution 

(SAE). 

 

Figura 26 – Arquitetura do sistema LTE evoluído [11] 

 O Evolved Packet Core (EPC) representado no centro do sistema serve para integrar redes que 

usam o protocolo TCP/IP, transformando-o numa ferramenta essencial para a comunicação com 

diferentes tipos de redes, podendo estas serem fixas ou móveis. Isso demonstra que várias aplicações 

do LTE não são atingidas sem a presença do EPC na rede final [35]. 
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 Na composição do EPC se destacam os seguintes elementos: 

 Mobility Management Entity (MME) – É o nó de controle chave para a rede de acesso do 

LTE. Ele que é o responsável pelo modo de rastreamento ocioso do equipamento do usuário. 

Pelo seu próprio nome dá para concluir que este é um elemento de gerenciamento de 

mobilidade, autenticação e autorização de serviços   

 Serving Gateway (S-GW) – É o responsável por rotear e encaminhar os pacotes de dados do 

usuário, ao mesmo tempo em que atua como uma espécie de âncora de mobilidade para o user 

plane (este inclui o fluxo de dados e a portadora para o fluxo de dados) durante os handovers 

entre as chamadas eNodeBs e como âncora para a  mobilidade  entre o LTE e outras 

tecnologias 3GPP  

 PDN Gateway (P-GW) – Fornece conectividade entre o usuário e pacotes de dados externos a 

rede, uma vez que ele é o ponto de entrada e saída de tráfego do usuário. Outras 

funcionalidades do P-GW estão relacionadas às políticas de triagem e filtragem de pacotes 

para cada usuário. Por fim, este elemento serve de elo entre as tecnologias 3GPP e não 3GPP, 

como as de WiMAX e 3GPP2 

 Home Subscriber Server (HSS) – É a base de dados central que contém informações 

relacionadas ao usuário 

 Access Network Discovery Server (ANDSF) – É o responsável por fornecer informações para 

o usuário sobre a conectividade de redes 3GPP e não 3GPP 

 Evolved Packet Data Gateway (ePDG) – Sua função é assegurar a transmissão de dados com 

o usuário e o EPC através de uma rede de acesso não 3GPP que não seja confiável [36] 

 

 Como o EPC, outra arquitetura, a LTE RAN, é também muito simplificada. A Figura 27 

mostra a arquitetura do LTE com o Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-

UTRAN), que contém o elemento de rede chamado de eNodeB.  

 A eNodeB (estação base) é responsável por integrar as funções tradicionalmente realizadas 

pelo controlador de rede de rádio, que antes era um só nó separado controlando múltiplas NodeBs . 

Ela também tem a responsabilidade de fornecer os protocolos do user plane E-UTRA e control plane 

[32].  
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Figura 27 – Arquitetura LTE com E-UTRAN [35] 

 Como na figura mostrada, as eNodeBs são conectadas através das interfaces X2, já o E-

UTRAN é conectado ao EPC pelas interfaces S1, sendo estas também responsáveis pela conexão 

direta das eNodeBs com o MME/S-GW [35]. 

4.3.2. Aspectos da Interface Aérea 

4.3.2.1.  Downlink 

 A transmissão de downlink no LTE é baseada no OFDMA. Devido à duração do tempo do 

símbolo de OFDMA em combinação com o ciclo predecessor, ele fornece um alto grau de robustez 

diante da seletividade dos canais de freqüência. As Figuras 28 e 29 ilustram a duração de um símbolo 

OFDMA e a presença de subportadoras adjacentes com OFDMA, respectivamente. 
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Figura 28 – Duração de um símbolo OFDMA [34] 

 

Figura 29 – Subportadoras adjacentes com OFDMA [34] 

 

4.3.2.2.  Uplink 

 No uplink, o LTE se utiliza da transmissão de uma única portadora baseada na transformada 

discreta de Fourier com OFDM (DFTS-OFDM). O uso de tal modulação é motivado pela baixa 

relação peak-to-average do sinal de transmissão comparado a transmissão de múltiplas portadoras 

como o OFDM. Quanto menor essa relação de sinal transmitido, maior a eficiência da potência do 

sinal e maior a sua cobertura. Ao contrário do WCDMA/HSPA que se utiliza de um uplink não 

ortogonal, que também é baseado na transmissão de portadora única, o LTE carrega consigo um 

uplink baseado na separação ortogonal das transmissões no domínio do tempo ou da freqüência 

(multiplexação por divisão de freqüência ortogonal). Tal separação é benéfica para evitar 

interferências intracelulares. Esse esquema de uplink também pode ser referido como Single-Carrier 



45 

 

FDMA (SC-FDMA) [34]. A Figura 30 mostra uma comparação entre o OFDMA e o SC-FDMA. Para 

simplificar, o exemplo usa quatro subportadoras ao longo de dois períodos de símbolos com os dados 

representados pela modulação QSPK. No lado esquerdo estão as subportadoras OFDMA e no lado 

direito do tipo SC-FDMA. 

 

Figura 30 - Comparação entre as subportadoras do OFDMA e do SC-FDMA [35] 

 

 Nota-se que para o OFMDA, o espaço entre as subportadoras foi escolhido com o valor de 15 

kHz, correspondendo a um símbolo com tempo útil de 66,7 µs (1/15000) (vide Figura 26). No SC-

FDMA há a presença de M subsímbolos de duração menor que o do OFDMA. 

 A Tabela 6 sumariza as diferenças entre ambos. 
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Tabela 7 - Análise do OFDMA e SC-FDMA em diferentes larguras de banda [32] 

Formato de Modulação OFDMA SC-FDMA 

Análise da largura de 

banda 
15 kHz 

Sinal da largura de 

banda (M*15 kHz) 
15 kHz 

Sinal da largura de 

banda (M*15 kHz) 

Fator de Crista (Pico/ 

Valor eficaz) 

Igual a um símbolo 

de dados 
Ruído Gaussiano Não Significativo 

Mesmo símbolo de 

dados 

Observação da 

constelação fase-

quadratura 

Igual ao símbolo de 

dados com a taxa de 

1/66,7 µs 

Não Significativo Não Significativo 

Igual ao símbolo de 

dados com a taxa de 

M/66,7 µs 

 Da Tabela 6 é possível extrair informações como: quando o OFDMA é analisado com uma 

subportadora no tempo, ele reconstrói todo o sinal da largura de banda original, ou seja, não há 

perdas. Na largura de banda inteira (com M subportadoras), entretanto, nota-se a presença de ruído 

Gaussiano. Já para o SC-FDMA, o processo é o contrário 

4.3.3. HARQ e MIMO 

 O HARQ é usado no LTE pelas mesmas razões que fora usado no HSPA, ou seja, permitir um 

tempo de retorno menor quando houver solicitação de retransmissão por recebimento de pacotes 

errados. As retransmissões podem ser rapidamente requisitadas depois de cada transmissão de 

pacotes, por isso a minimização do impacto com o usuário final. 

 O LTE desde o começo suporta múltiplas antenas tanto para as estações base quanto para os 

terminais como uma parte integral de suas especificações. Em muitos aspectos, o uso de múltiplas 

antenas é a chave tecnológica para alcançar o desempenho do LTE. Nessa composição entra o MIMO, 

já comentado no WiMAX, mas não menos importante no seu concorrente direto, o LTE. 

 

4.3.4. Multicast e broadcast no LTE 

 Broadcast de múltiplas células implica transmissão de uma mesma informação de múltiplas 

células. Ao explorar isto no terminal e usando de modo eficaz um sinal de potência de múltiplas 
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células na detecção, uma melhoria significativa na cobertura pode ser alcançada. Tal fundamento é 

explorado desde o WCDMA, onde no caso de broadcast/multicast, um terminal móvel pode receber 

sinais de múltiplas células. 

 O LTE leva um passo adiante ao fornecer uma maior eficiência no broadcast de múltiplas 

células. Por transmitir não apenas sinais idênticos de células de múltiplos sites, mas também por 

sincronizar o tempo de transmissão entre as células. O sinal no terminal móvel aparecerá exatamente 

como um sinal transmitido de um único site e sujeito a propagação de múltiplos caminhos. Devido à 

robustez do OFDM para a propagação de múltiplos caminhos, como a transmissão multicelular, 

também chamada de Multicast-Broadcast Single-Frequency Network (MBSFN) transmission, haverá 

não apenas uma melhoria no recebimento do sinal, mas também na eliminação de interferências 

intercelulares [34]. 

4.3.5. Estrutura da Camada Física 

 A camada física do LTE é responsável pela codificação, processamento do HARQ, 

modulação, processamento de aspectos de múltiplas antenas, mapeamento do sinal apropriado dos 

meios físicos de tempo-freqüência e o controle de canais de transporte para canais físicos.  

 Primeiramente, será exposta a forma de organização de quadros que é utilizado nessa camada 

e em seguida haverá uma explicação sobre os canais de dados que a compõem.  

4.3.5.1.  Estrutura de Quadros 

 A camada física suporta dois esquemas de acesso previamente descritos: OFDMA no 

downlink e SC-FDMA no uplink. Mesmo que os esquemas de acesso de uplink e downlink no LTE 

sejam diferentes, eles se utilizam da mesma estrutura de quadros, sendo estes do tipo FDD e TDD. As 

figuras 31 e 32 mostram as estruturas de quadro de ambos. 
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Figura 31 – Estrutura de frame FDD [35] 

 

Figura 32 – Estrutura de frame TDD [35] 

 Para fornecer definições de consistência e exatidão no tempo, diferentes intervalos de tempo 

para especificações LTE são definidos como múltiplos de uma unidade de tempo básica, o TS = 

1/30720000. O tempo, como esboçado nas figuras 31 e 32, podem também ser expresso em termos de 

tempo de quadro, TFrame = 307200 x TS , ou de subquadro, TSubframe = 30720 x TS. Assim, dá para se 

concluir que o tempo de quadro é de 10 ms e do subquadro de 1 ms [34].  

 Como já dito, o LTE pode operar tanto para o FDD quanto para o TDD e, embora a estrutura 

do domínio de tempo seja, em muitos aspectos, o mesmo para FDD e TDD, há algumas diferenças 

entre os dois modos de duplexação, mais notadamente a presença de um subquadro especial (DwPTS 
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+  Período de Guarda + UpPTS) no caso do TDD, vide figura 32. O subquadro especial é usado para 

fornecer uma região de tempo de guarda necessária para comutação do downlink com o uplink, na 

mesma figura há uma indicação da parteorrespondente ao downlink (DwPTS) e ao uplink (UpPTS). 

4.3.5.2. Canais do downlink 

 Os canais que compõem o dowlink são: 

 Physical Downlink Shared channel (PDSCH) – Trata-se do principal canal físico usado para 

transmissões unicast, mas também para transmissões de informações de trecho.   

 Physical Downlink Shared channel (PBCH) – É o responsável por cuidar de certa quantidade de 

informações do sistema. 

 Physical Downlink Control Channel (PDCCH) – É usado para controle da informação de 

downlink, principalmente em decisões de despache, além disso, é exigido para a captação do 

PDSCH e na permissão do PUSCH, que será explicado mais adiante.   

 Physical Multicast Channel (PMCH) – Serve de suporte para operações que exigem o MBSFN.   

 Physsical Control Format Indicator Channel (PCFICH) – É o canal que define o número de 

símbolos de PDCCHs por quadro.   

 Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH) – É o que carrega o HARQ, indicando para o 

terminal se o bloco de transmissão deve ser ou não retransmitido [34].   

 Portanto, esses canais são usados para controle das informações de downlink, fornecendo o 

terminal com a informação necessária para adequar tanto a recepção quanto a decodificação dos 

dados. 

4.3.5.3.  Canais do uplink 

 Os canais que compõem o uplink são: 

 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) – É semelhante ao PDSCH, mas para o caso de 

uplink.     

 Physical Uplink Control Channel (PUCCH) – É responsável por enviar o HARQ, indicando a 

eNodeB se o transporte durante o downlink ocorreu com sucesso ou não.      

 Physical Randon Access Channel (PRACH) – É usado para acesso aleatório. 
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 No uplink, esses canais basicamente fornecem protocolos de despacho e HARQ com 

informações sobre uma determinada situação do terminal. 

4.3.6. Desempenho do LTE 

 Depois de discutidos alguns aspectos técnicos do LTE, é possível dizer que o seu desempenho 

promete revolucionar a próxima geração (4G), trazendo consigo uma grande quantidade de novos 

serviços. Portanto, para lembrar os benefícios que um bom desempenho do LTE pode trazer, abaixo 

há uma lista das capacidades suportadas por ele, resumindo o que já fora comentado: 

 Taxas de downlink de até 326 Mbps na banda de 20 MHz. Valores como este foram 

alcançados em simulações. 

 Taxas de uplink de até 86.4 Mbps na banda de 20 MHz. Também em situação experimental. 

 Opera com os modos TDD e FDD. 

 Possui uma boa escalabilidade, podendo operar com bandas de até 20 MHz. 

 Aumenta a eficiência espectral quando comparado ao HSPA. 

 Reduz a latência para até 10 ms entre o usuário e a estação base (BS) [36].  

4.4.  IMT-Advanced e LTE-Advanced 

 O IMT-Advanced trata-se de uma evolução com requisitos de tecnologia mais avançados. O 

histórico desse processo evolutivo vem desde o antigo FPLMTS, que mais tarde passou a se chamar 

de IMT-2000. Por muito tempo o trabalho do IMT-2000 progrediu isoladamente, uma vez que o seu 

foco de aplicações estava restrito a cenários tecnologicamente superiores [37]. Assim, à medida que 

este processo foi crescendo, o IMT-2000 se reestruturou e passou a ser reconhecido como IMT-

Advanced. 

 As discussões deste novo modelo de requisitos foram iniciadas na segunda metade dos anos 

2000 pela ITU, que se tornou o órgão responsável em dirigir e certificar tecnologias que se enquadrem 

neste novo conjunto de requisitos, onde alguns destes podem ser vistos na lista abaixo: 

 Suporte para largura de banda escalável até 40 MHz 

 Incentivos para suportar larguras de bandas mais largas (100 MHz, por exemplo) 
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 Mínimo pico de eficiência espectral para downlink de 15 bps/Hz (admite o 4X4 MIMO) 

 Mínimo pico de eficiência espectral para uplink de 6,75 bps/Hz (admite o 2X4 MIMO) [37], 

[38] 

 Em 2008, a ITU elaborou propostas para “candidatos” que se encaixassem no novo conjunto 

de requisitos, e em 2009 ela definiu o IMT-Advanced como um padrão para a quarta geração (4G) 

[38]. Neste contexto, dois elementos  ganharam forma, o WirelessMAN-Advanced (IEEE802.16m) 

e o LTE-Advanced, sendo este último uma tecnologia gerenciada pelo 3GPP. 

 O LTE-Advanced teve seu estudo iniciado em 2008 e suas especificações foram finalizadas no 

release 10, antes mesmo de ele ter se tornado uma tecnologia que seguia as regras do IMT-Advanced. 

Outro ponto importante é que o LTE-Advanced é uma evolução do LTE (vide Figura 25), isso implica 

que o mesmo tem que cumprir uma série de especificações que estão atreladas ao LTE. 

 Segundo o 3GPP, as seguintes características compõem o LTE-Advanced: 

 Um comprimento de banda que suporte até 100 MHz via conjunto de 20 MHz 

 Uplink MIMO (duas antenas de transmissão no dispositivo) 

 Downlink MIMO de até 8x8 

 Transmissão multiponto coordenada (CoMP) com duas abordagens propostas [38]. 

 A Figura 33 traz uma dessas características acima. Nela pode-se perceber que os 5 blocos de 

20 MHz, onde cada um compunha um elemento do release 8, agora compõem um conjunto que ao 

todo equivale a 100 MHz (release 10).  

 

Figura 33 – Agregação de blocos de 20 MHz (requisito do release 10) [35] 
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 A Figura 34 ilustra uma transmissão coordenada de multiponto, ou seja, múltiplas antenas 

transmitem o mesmo sinal de múltiplos sites. Isso permite um aumento das taxas de transmissão de 

dados e ajuda a assegurar a qualidade do serviço. 

 

Figura 34 – Transmissão coordenada multiponto (CoMP) [6] 

 Na Tabela 7 há uma comparação de requisitos entre o IMT-Advanced ,o LTE-Advanced. 

Através dela é possível concluir como este segundo tem um desempenho que excede o primeiro em 

praticamente todos os parâmetros. 

Tabela 8 - compativa entre requisitos do IMT-Advanced e do LTE-Advanced [35] 

Item IMT-Advanced 
Capacidade projetada 

para o LTE-Advanced 

Taxa de pico de dados para downlink   1 Gbps 

Taxa de pico de dados para uplink   500 Mbps 

Alocação de espectro até 40 MHz até 100 MHz 

Latência do plano de usuário 10 ms 10 ms 

Latência do plano de controle 100 ms 50 ms 

pico de eficiência espectral para downlink  15 bps/Hz 30 bps/Hz 

Mínimo pico de eficiência espectral para uplink  6,75 bps/Hz 15 bps/Hz 

Eficiência média espectral para downlink 2,2 bps/Hz 2,6 bps/Hz 

Eficiência média espectral para uplink 1,4 bps/Hz 2,0 bps/Hz 



53 

 

 Para exemplificar bem o conceito das tecnologias que o IMT-Advanced reconhece como 

candidatas a reunir seus requisitos, a Figura 35 ilustra as evoluções das duas que compõem este 

contexto. 

 

Figura 35 – Evolução das tecnologias rumo ao IMT-Advanced  

4.4.1. LTE no mundo 

 O LTE está em pleno desenvolvimento no mundo e, segundo os últimos dados publicados 

pela Global Mobile Suppliers Association (GSA), há atualmente 35 redes comerciais adotadas em 21 

países, 248 operadoras em 87 países investindo no LTE, sendo que 63 destes estão em fase de testes 

em 21 países e 185 sendo planejados nos outros 66 países.  A Tabela 8 traz todas as operadoras que já 

estão adotando a rede LTE, já a Figura 36 ilustra com mais detalhes a distribuição das redes LTE pelo 

mundo, contando desde as implantadas até as que estão em fase de teste. 
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Tabela 9- Operadoras comerciais de rede LTE [39] 

País Operadora 
Data de 
Lançamento 

Noruega TeliaSonera 14/12/2009 

Suécia TeliaSonera 14/12/2009 

Uzbekistão MTS 28/07/2010 

Uzbekistão Ucell 09/08/2010 

Polônia Mobyland& CenterNet 07/09/2010 

EUA MetroPCS 21/09/2010 

Áustria A1 Telekom Austria 05/11/2010 

Suécia TeleNor Sweden 15/11/2010 

Suécia Tele2 Sweden 15/11/2010 

Hong Kong CSL Limited 25/11/2010 

Finlândia TeliaSonera 30/11/2010 

Alemanha Vodafone 01/12/2010 

EUA Verizon Wireless 05/12/2010 

Finlândia Elisa 08/12/2010 

Dinamarca TeliaSonera 09/12/2010 

Estônia EMT 17/12/2010 

Japão NTT DoCoMo 24/12/2010 

Alemanha Deutsche Telekom 05/04/2011 

Filipinas Smart Communications 16/04/2011 

Lituânia Omnitel 28/04/2011 

Letônia LMT 31/05/2011 

Cingapura M1 21/06/2011 

Coréia do Sul SK Telecom 01/07/2011 

Coréia do Sul LG U+ 01/07/2011 

Alemanha O2 01/07/2011 

Canadá Roger Wireless 07/07/2011 

Áustria T-Mobile 28/07/2011 

Canadá Bell Mobility 14/09/2011 

Arábia Saudita Mobily  (LTE TDD) 14/09/2011 

Arábia Saudita STC (LTE TDD) 14/09/2011 

Arábia Saudita Zain 14/09/2011 

EUA AT&T Mobility 18/09/2011 

Emirados Árabes 
Unidos Etisalat 25/09/2011 

Austrália Telstra 27/09/2011 

Dinamarca TDC 10/10/2011 
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Figura 36 - Distribuição da rede LTE no mundo [39] 

 A Figura 36 mostra quais são as 185 operadoras em fase de planejamento e em qual país cada 

uma delas está sendo desenvolvida. 

 

Figura 37 - Operadoras em fase de planejamento de redes LTE [39] 
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  Nos Estados Unidos, o primeiro aparelho 4G disponível comercialmente foi através da 

operadora MetroPCS em setembro de 2010. Outras operadoras que se destacam em solo norte-

americano são a Verizon Wireless com o seu sistema comercial em larga escala para LTE, e a AT&T 

Mobility que lançou seus serviços no mercado em setembro de 2011 [36]. 

 Em países da América do Sul como a Argentina, Bolívia e Chile, os destaques estão para as 

operadoras Telefonica, Entel Movil e a Claro, respectivamente. Todas elas estão em fase de 

planejamento e testes. 

 No Japão, o primeiro sistema LTE comercial lançado foi em dezembro de 2010, através da 

operadora NTT DoCoMo. Na Coréia do Sul, a SK Telecom lançou o seu serviço em julho de 2011 na 

freqüência de 800 MHz, o planejamento da companhia é cobrir a capital Seoul e 6 outras cidades até o 

começo de 2012 e depois o país inteiro até 2013, há planos para o uso do LTE-Advanced também. Na 

China os trabalhos estão concentrados principalmente nas operadoras China Mobile e China Telecom, 

onde a primeira tem se destacado em vídeos chamadas TDD de alta definição [39]. 

 O continente Europeu é o que possui a maior quantidade de operadoras em LTE até então. 

Essa facilidade se deve a forte presença de redes da família GSM. O destaque vai para operadoras 

como a Vodafone que lançou seu primeiro serviço em dezembro de 2010, e a TeliaSonera que foi a 

primeira operadora no mundo a lançar redes LTE, em dezembro de 2009 [39]. 

 Segundo o relatório do GSA, o LTE tende a crescer em até 155% em 6 meses. Além disso, 

redes que se utilizarão do sistema LTE-Advanced  tendem a aparecer já em 2012, a Ericsson, por 

exemplo que, demonstrou um trabalho desenvolvido nessa rede em junho de 2011. Nesse experimento 

as velocidades de downlink foram 10 vezes maiores do que qualquer sistema LTE desenvolvido até 

hoje. Outra empresa que demonstrou testes foi a Nokia Siemens durante a CommunicAsia 2011 em 

Cingapura [39]. 

4.4.2. LTE no Brasil  

  No Brasil, o desenvolvimento das redes LTE ainda depende de regulamentações e leilões de 

faixas pela Anatel. Acredita-se que ocorra a licitação do espectro de 2,5 GHz até o final de 2012, para 

que operadoras implantem o LTE até o início da copa do mundo de futebol. Hoje em dia, esse 

espectro é utilizado por serviços de MMDS. 
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 A Oi está experimentando o LTE desde junho de 2011 juntamente com quatro fornecedores 

de sistemas (Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia Siemens e ZTE) para testes em condições de laboratório 

e em redes externas de algumas cidades.  A sua pretensão é lançar a sua rede LTE na faixa de 1,8 

GHz, pois já possui essa freqüência para a rede GSM, mas o sucesso depende dos resultados do leilão 

que será feito pela Anatel em 2012 [39]. 

 A Vivo está planejando testes e desenvolvimento de sua rede para que até a copa do mundo 

ela possa comportar o LTE. 

 A Claro já prepara testes para a faixa de freqüência de 2,5 GHz, antes mesmo do leilão do 

espectro, sua preparação para a nova geração já está acontecendo desde 2009 com a troca de vários 

equipamentos da sua rede já existente. Assim, a empresa pretende estar mais preparada para o novo 

mercado que tende a surgir em solo brasileiro. 

 A Sky em acordo com a Telebrás oferecerá serviços em banda larga com a tecnologia LTE, 

sendo esses serviços focados em comunicação multimídia através da faixa de 2,5 GHz [39]. 

 Em São Paulo, outro lugar que está em fase de testes é na polícia militar. Nela, os testes para 

tecnologias da rede LTE estão sendo feitos em um acordo com a Alcatel-Lucent. A faixa de 

freqüência utilizada para os testes é a de 700 MHz, já testada nos EUA, com o intuito de utilizá-la 

para a segurança pública [39]. 

 Portanto, nota-se que a maioria das grandes empresas tem estado preocupada em desenvolver 

as suas redes para que as mesmas estejam mais preparadas para uma demanda que tende a crescer no 

Brasil, principalmente devido aos eventos que o país venha a receber e ao crescimento econômico que 

exige soluções mais flexíveis e versáteis. 

4.4.3. Comparação de desempenho entre LTE e WiMAX 

 Foi verificado anteriormente que tanto o WiMAX 2 quanto o LTE-Advanced  seguem os 

requisitos do IMT-Advanced. A Tabela 9 ilustra a comparação das principais especificações entre as 

duas tecnologias [24].  
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 Da Tabela 9 é possível verificar também que há várias similaridades nas especificações, 

mesmo que se diferenciem  na evolução e desenvolvimento de modelos. Outro fator importante é o 

foco nas funções VoIP, cuja necessidade de fluxo de dados é grande [24].  

Tabela 10 - Especificações para LTE, LTE-Advanced e WiMAX 802.16m [24] 

  
LTE (3GPP Release 8) 

LTE-Advanced              
(3 GPP Release 10) 

WiMAX 802.16m 

Camada Física 
DL: OFDMA                    
UL: SC-FDMA 

DL: OFDMA                   
UL: SC-FDMA 

DL: OFDMA                   
UL: OFDMA 

Mode de 
Duplexação FDD e TDD FDD e TDD FDD e TDD 

Mobilidade do 
usuário (km/h) 350 350 350 

Canais de banda 
(MHz) 1,4 , 3,5,10,15,20 

Agregação de 
componentes do 
Release 8 5,10,20,40  

Taxa do pico de 
dados 

DL: 302 Mbps (4x4)             
UL: 75 Mbps (2x4)                
em 20 MHz FDD 

DL: 1 Gbps                     
UL: 300 Mbps 

DL > 350 Mbps (4x4)                        
UL > 200 Mbps (2x4) 
em 20 MHz FDD 

Eficiência 
Espectral 

DL: 1,91 bps/Hz (2x2)             
UL: 0,72 bps/Hz (1x2)                 

DL: 30 bps/Hz              
UL: 15 bps/Hz                 

DL > 2,6 bps/Hz (4x2)           
UL > 1,3bps/Hz (2x4)                 

Latência 
Camada de link < 5 
ms   Handoff < 50 ms                 

Camada de link < 5 
ms   Handoff < 50 ms                 

Camada de link < 10 
ms   Handoff < 30 ms                 

Capacidade de 
VoIP 

80 usuários por setor/ 
MHz (FDD) 

>80 usuários por 
setor/ MHz (FDD) 

>30 usuários por 
setor/ MHz (FDD) 
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5. Cenários de evolução das redes 

 Após a exposição das características técnicas bem como o comportamento que é esperado 

tanto para o WiMAX quanto para o LTE, fica a pergunta, como as duas tecnologias podem conviver 

no novo cenário que o mundo aguarda? Segundo a ITU, as duas evoluções, o IEEE 802.16m 

(WiMAX 2) e o LTE-Advanced compõem todos os parâmetros necessários para indicá-los como as 

futuras gerações das redes de comunicações. 

 Para responder tal questionamento, é preciso saber o que se tem nas redes atualmente. O que 

se sabe é que o mundo possui em sua maioria redes baseadas na família do GSM, e que por causa 

disso o LTE pode vir a ter vantagens ao longo prazo, pois o mesmo possui uma compatibilidade única 

com as redes já existentes ao compará-lo com o WiMAX e suas evoluções. 

 Entretanto, o WiMAX já vem sendo implementado a mais tempo, ou seja, enquanto o LTE 

está em desenvolvimento, o mercado dispõe de redes comerciais voltadas ao WiMAX .  

 A seguir, serão apresentados diferentes cenários que operadoras irão usar para migrar redes 

atuais para redes do futuro como o LTE. Os cenários incluem operadoras que hoje utilizam 

tecnologias como CDMA2000, UMTS, GSM e WiMAX [40]. 

 Todos os dados que serão apresentados estão vinculados e adaptados de pesquisas 

apresentadas no documento fornecido pela RYSAVY Research em setembro de 2011. 

 As Figuras 38,39 e 40 trazem 3 diferentes cenários de evolução entre  redes CDMA e LTE,  

onde o 3G1X representa o 1xRTT da família CDMA. 
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Figura 38 – Primeiro cenário de evolução entre redes CDMA e LTE [40] 

 

Figura 39 – Segundo cenário de evolução entre redes CDMA e LTE [40] 

 

Figura 40 - Terceiro cenário de evolução entre redes CDMA e LTE [40] 

 Nota-se que nos três cenários há um crescimento considerável das redes LTE, principalmente 

por elas necessitarem exatamente do tempo para que possam adquirir a tecnologia e padronização 

necessárias para se manter no mercado. Outra coisa importante é que pelos cenários previstos, o LTE 

cresce mesmo estando em terreno que não pertença à família GSM. Isso se deve graças a um dos 
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fundamentos explicado anteriormente, o SAE, arquitetura evoluída responsável em permitir esse 

intercâmbio de tecnologias.  

 As Figuras 41 e 42 ilustram os cenários de evolução para as redes WCDMA, também 

conhecida como UMTS, e o LTE. 

 

Figura 41 – Primeiro cenário de evolução entre redes WCDMA e LTE [40] 

 

Figura 42 – Segundo cenário de evolução entre redes WCDMA e LTE [40] 

 Nesses cenários percebe-se uma forte presença de redes GSM/UMTS hoje e em médio prazo, 

muitas destas redes abrangem também redes do tipo HSPA. À medida que o futuro se aproxima, há 

um aumento da porcentagem de LTE presente no mercado, pelos mesmos motivos citados 

anteriormente, combinação de evolução com a reutilização de um legado deixado pelo GSM. 

 A figura 43 ilustra a um cenário onde a tecnologia GSM, pertencente ao 3GPP, está presente 

junto com a tendência de evolução do LTE. 
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Figura 43 - Cenário de evolução entre redes GSM e LTE [40] 

 Nesta última figura há a confirmação de uma maior fatia do LTE com relação ao GSM em 

longo prazo, já que o grau de compatibilidade entre os dois é maior, o que facilita a migração de um 

para o outro. 

 Todas essas análises de cenário servem de base para a elaboração do cenário que será mais 

importante daqui para frente, o do WiMAX com o LTE, já que é da padronização dos dois que o 4G 

está definido.  

 A figura 42 ilustra a evolução no mundo WiMAX, onde o LTE começa a se desenvolver e 

ocupar espaço.  

 

Figura 44 - Cenário de evolução entre redes WiMAX e LTE [40] 

 Analisando este cenário é possível extrair que o WiMAX de hoje domina o mercado em que 

ele está inserido, tendo em vista que ele já vem sendo utilizado a mais tempo e possui muitos dos 

serviços em que o Wi-Fi não pode alcançar. Além disso, esse mercado não possui uma padronização 
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como a dos moldes do WiMAX. A médio prazo, com sua evolução, ele continua tendo um papel 

fundamental, pois o WiMAX 2 (IEEE 802.16m) apresenta uma série de características interessantes 

tanto para redes móveis quanto para redes fixas, mas à medida que o LTE vem ganhando robustez e 

sendo migrado de redes existentes, o mesmo torna-se uma outra opção  e começa a retirar uma grande 

fatia que o WiMAX poderia adquirir a longo prazo.  

 O mais importante, segundo estudos feitos pelos principais especialistas de mercado é que, 

mesmo que o LTE se torne interessante devido ao legado que o favorece, o WiMAX ainda assim 

estará presente e os dois terão papéis diferentes no futuro, pois provavelmente atenderão a clientes 

distintos [24]. Acredita-se que o LTE virá para solucionar problemas presentes nas redes móveis 

atuais até que este padrão esteja completamente implementado. Além disso, ele se tornará um padrão 

de massa, onde atingirá uma grande quantidade de usuários. Já o WiMAX servirá principalmente 

como uma solução para mercados restritos, como a ampliação da cobertura fixa  que as empresas 

provedoras de banda larga  fornecem atualmente, mas não deixando de ter  seu  papel nos serviços 

móveis.  

 No Brasil não será muito diferente, o processo segue a mesma linha que a de outros países. 

Aqui a disputa ficará principalmente em qual das duas tecnologias receberá a maior parte dos 190 

MHz do espectro de 2,5 GHz, pois como foi comentado em seções anteriores, ambas estão prevendo 

desenvolvimentos baseados nesse espectro. Inclusive, o WiMAX já possui serviços compartilhados 

com o MMDS nessa faixa. 

 Ao que indica, o WiMAX ficará restrito ao nicho de serviços corporativos aqui no Brasil, 

tendo em vista que ele já está presente nesse mercado e, mesmo que aquele tenda a oferecer outros 

tipos de serviços, o mais provável é que o LTE prevaleça com operadoras de telefonia, uma vez que 

por aqui o desenvolvimento e os investimentos no 3G são bastantes recentes, o que favorece o LTE 

por sua familiarização tecnológica com estas [14]. A seguir, a Tabela 11 traz as tendências de 

mercado aqui no Brasil. 
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Tabela 11 - Tendência para o WiMAX e LTE no Brasil 

WiMAX 

Predominância do mercado corporativo sobre outros serviços 

LTE 

Predominância em redes de operadoras de telefonia móvel 

 Com os dados dos capítulos 3, 4 e 5, pode-se dizer que a referência de tempo (curto,médio e 

longo prazo) pode ser estipulada, por exemplo, no Brasil, sabe-se que tecnologias LTE devam estar no 

mercado principalmente nas regiões que visam atender aos principais eventos do país, ou seja, em 

2014 as primeiras redes já devem está sendo comercializadas para a demanda. Assim, é plausível 

imaginar que o médio prazo brasileiro e do resto do mundo gira em torno de 2 a 4 anos, já que a 

tecnologia está sendo empregada há mais tempo em outros países, mas sem a “urgente” necessidade 

do Brasil. 
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6. Conclusão 

 Com a exigência do mercado e com o desenvolvimento de novos serviços, a evolução do 

sistema para acesso banda larga está caminhando a passos cada vez mais largos. As técnicas se 

utilizam de conceitos como MIMO, OFDM/OFDMA e QOS, onde a aplicação de cada uma delas está 

ocorrendo de modo mais eficaz. 

 A evolução dos padrões é uma prova desta tendência desde a primeira geração. Com isso, as 

tecnologias passaram a se tornar parte essencial do contexto histórico humano. Na cultura moderna, 

por exemplo, o acesso à internet está incorporado ao cotidiano de grande parte da população. 

 Com esse novo comportamento da sociedade, a exigência de banda tem se tornado cada vez 

maior, demandando dos provedores de serviço novas formas de tecnologia. É neste contexto que os 

padrões LTE e WiMAX têm se encaixado, ambos apresentam princípios técnicos bastante 

semelhantes e podem atuar nas mais diversas aplicações, como  já mostrado neste trabalho, porém são 

definidos por grupos distintos, o que implica, muitas vezes, em conflito de interesses [24]. 

 Apesar disso, pode-se afirmar que para a nova geração, 4G, tanto o WiMAX quanto o LTE 

estarão presentes, cada um com sua respectiva evolução, o IEEE 802.16m para o WiMAX e o LTE-

Advanced para o  LTE. Ambas estão bem definidas pelos seus requisitos e ainda vêm passando por 

fases de planejamento e testes, principalmente o LTE-Advanced, mas já demonstra que possui 

robustez necessária para suprir o mercado a longo prazo. 

   Outra fato importante é que mesmo que as duas estejam presentes no futuro, a família do LTE 

prevalecerá em vários aspectos no Brasil e no mundo, pois com a predominância de redes 

GSM/UMTS/HSPA a transição para o novo modelo se tornará mais “suave”. Enquanto isso, o 

WiMAX fornece serviços de banda larga mais específicos e, mesmo com a desvantagem perante ao 

outro, crescerá, muito mais pelo seu próprio nicho de mercado [24]. 

  Hoje em dia, o número de clientes do WiMAX é maior que o do LTE, devido ao tempo de 

mercado e desenvolvimento, mas o que deverá ser constatado daqui para frente é uma taxa de 

crescimento maior para redes LTE, o que deverá torná-lo a principal tecnologia da nova geração, onde 

seus serviços estarão mais presentes a usuários domésticos . 
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 Esta tendência indica uma convergência para um desenvolvimento da qualidade e do controle 

das informações, tanto de dados, voz ou quaisquer outras, tanto no Brasil quanto no exterior, embora 

em alguns lugares ela ocorra primeiro, enquanto que em outros ainda estará em fase de testes.       
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