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Abstract. The growth of the telecommunications systems utilization and the 
introduction of the Third Generation Cell-Phone technologies motivate the 
industry to search for new alternatives to manage the traditional radio 
infrastructure. Aiming to supply this demand, the industry is confronted with 
the necessity of finding new mechanisms and technologies to the different 
work lines in Radio Resources Management area. This paper aims to present 
the main research lines into RRM area, besides the major attributions of each 
line. 

Resumo. O aumento da utilização dos sistemas de telecomunicações e a 
introdução dos chamados sistemas celulares de terceira geração (3G) levam a 
indústria a buscar por novas alternativas para gerir sua infra-estrutura de 
rádio tradicional. Visando atender a tal demanda, a indústria defronta-se com 
a necessidade de buscar novos mecanismos e tecnologias para as várias 
linhas de trabalho da área de Gerenciamento de Recursos de Rádio. Este 
artigo visa apresentar as principais linhas de trabalho da área de 
Gerenciamento de Recursos de Rádio, bem como as principais atribuições de 
cada linha. 

1. Introdução 
O aumento da utilização de tecnologias de telecomunicações em todo o mundo, aliado 
ao crescimento do mercado da informação, o qual utiliza a Internet como via de acesso 
a um grande leque de opções de negócios, leva a indústria de telecomunicações a 
procurar novas alternativas para gerir sua infra-estrutura de rádio tradicional.  

A diversificação das aplicações que utilizam as redes de telecomunicações como meio 
são outro fator de grande importância nos avanços tecnológicos. Cada dia mais serviços 
multimídia ganham espaço do cotidiano do usuário comum. Hoje já se torna comum 
assistir a vídeos e trocar imagens através do celular, ou mesmo gerenciar conexões 
simultâneas, como fazer um download enquanto uma chamada de voz é conduzida. Tal 
diversificação traz consigo a necessidade de plataformas que possam gerenciar de 
maneira eficiente os recursos de rádio, considerando critérios não somente ligados às 
próprias tecnologias em si, mas também das aplicações que as utilizam. Uma aplicação 
de vídeo-conferência, por exemplo, possui requisitos diferentes de uma ligação 
convencional ou mesmo o download de um arquivo. 

Visando suportar de maneira satisfatória tais demandas, bem como disponibilizar novos 
recursos para as novas modalidades de aplicações, a indústria de telecomunicação 
defronta-se com a necessidade de buscar novos mecanismos e tecnologias para as várias 



  

linhas de trabalho na área de Gerenciamento de Recursos de Rádio (Radio Resource 
Management - RRM) [1]. Estas linhas abrangem funcionalidades como o Controle de 
Admissão (Admission Control ou CAC) [2], Controle de Congestionamento [3], 
Controle de Potência (Power Control ou Power Balancing) [1], Alocação de Canais 
(Dynamic Channel Allocation-DCA) [4], Handover [6] e Modulação Adaptativa 
(Adaptive Modulation) [5]. Uma implementação eficiente de tais mecanismos 
possibilita um aumento da eficiência na utilização da banda de frequência utilizada 
pelos sistemas, bem como a redução de gastos das operadoras e consequentemente um 
barateamento da disponibilização dos serviços ao usuário final. 

Ao abordar as funcionalidades mais gerais da área de Gerenciamento de Recursos de 
Rádio, é imprescindível que haja uma diferenciação quanto às características mais 
específicas de cada tecnologia. Diferenças arquiteturais podem modificar de maneira 
relevante a maneira como os recursos de rádio são gerenciados. 

Após uma breve introdução no primeiro capítulo, o segundo capítulo traz um enfoque 
mais objetivo em cada uma das principais linhas de trabalho da área de Gerenciamento 
de Recursos de Rádio. O terceiro capítulo apresenta algumas características ligadas aos 
requisitos de Qualidade de Serviço envolvidos nas diversas classes de aplicações que 
utilizam as redes de telecomunicações. O capítulo 4 traz uma conclusão sobre os 
conceitos apresentados, apresentando no quinto capítulo as principais referências 
bibliográficas. 

2. O Sinal do Rádio 
Para caracterizar melhor o problema do gerenciamento dos recursos do rádio, bem como 
facilitar o entendimento das técnicas apresentadas neste trabalho, faz-se necessário certo 
entendimento sobre o rádio e algumas de suas características. 

A televisão, os aparelhos de rádio e os celulares trocam informações com outras 
entidades através de ondas eletromagnéticas que se propagam no ar, geradas por uma 
antena emissora. No caso mais específico dos celulares, temos as chamadas Estações 
Rádio-Base (Base Stations – ERB, BS ou BTS). Uma ERB corresponde a uma “célula”, 
no sistema. Por isso temos o conceito de telefonia celular. Ao invés de termos uma só 
estação irradiando em alta potência por toda a cidade, temos várias antenas espalhadas 
numa área trabalhando com potências menores, otimizando a utilização do espectro de 
freqüências disponíveis.  A comunicação entre a ERB e os terminais móveis (aparelhos 
celulares) é feita através de uma interface aérea/tecnologia selecionada (CDMA, GSM, 
UMTS, WiMAX,...). 

2.1 Modulação 

O sinal do rádio pode ser trabalhado de maneira diferente, surgindo assim diversas 
tecnologias de transmissão de dados sem-fio (wireless). O sinal pode ser modificado em 
diversas componentes, sendo as principais a freqüência e a amplitude. Modificações 
padronizadas destas componentes formam o que chamamos de modulação. 

Nos aparelhos de rádio, onde escutamos músicas, por exemplo, são usadas as chamadas 
modulações analógicas, que consistem em enviar toda uma gama de sinais, convertidos 
diretamente das ondas sonoras que deverão ser emitidas pelo aparelho. Entretanto, com 
o avanço das tecnologias de tratamento de sinais e a evolução do poder de 



  

processamento dos equipamentos, surgiram as modulações digitais, que consistem em 
enviar pelo rádio informações mais elaboradas, consistindo apenas em valores binários 
(0 e 1), que serão interpretados pela fonte receptora. 

Diferentes formatos e padrões de modelagem do sinal diferenciam as modulações 
digitais, dentre as quais poderíamos citar como exemplo as modulações QPSK, QAM-
16, QAM-64 e QAM-256. 

2.2   Desvanecimento 

Além da forma como as ondas do rádio são emitidas, outro fator de grande relevância 
no sinal do rádio é o que chamamos de Desvanecimento (Fading). O desvanecimento é 
o enfraquecimento da intensidade do sinal, sendo suas principais componentes a 
distância entre o emissor e o receptor do sinal, denominada Perda de Percurso (Path 
Loss), os obstáculos ao longo do percurso do sinal, como relevo, vegetação e prédios, 
que fazem com que o receptor fique em uma região de sombra em relação ao emissor. 
Esta componente é chamada de Sombreamento (Shadowing). Outro fator determinante 
no desvanecimento do sinal é o chamado desvanecimento por Multi-Percurso, causado 
pela diversidade de caminhos que o sinal faz entre o emissor e o receptor, causando 
assim uma recepção em tempos diferentes do mesmo sinal. Em outras palavras, um 
mesmo sinal emitido pode chegar várias vezes no receptor, em intervalos de tempo 
diferentes.  

2.3 Interferência 

Um fator que não pode ser desconsiderado na qualidade do sinal do rádio é a 
interferência. Ondas geradas por outros aparelhos ou até mesmo outros rádios podem 
interferir de maneira destrutiva sobre o sinal, comprometendo assim sua confiabilidade 
e intensidade. Mesmo ondas em outras faixas de freqüência (outros canais) podem agir 
de maneira destrutiva, constituindo assim a chamada interferência de canais adjacentes. 
Um caso comum de interferência nos sistemas celulares é a reutilização de canais por 
células diferentes (interferência co-canal). 

 

3. Gerenciamento de Recursos de Rádio 
Para suprir a demanda por novos recursos e serviços sobre os sistemas de 
telecomunicações, uma área hoje bastante explorada com pesquisas é a de 
Gerenciamento de Recursos de Rádio. Técnicas para se oferecer transmissões mais 
confiáveis e a taxas mais elevadas são agregadas, bem como modelos de gestão dos 
recursos são desenvolvidos. 

3.1 Controle de Potência 

Nos sistemas celulares, uma técnica bastante utilizada para reduzir as interferências 
entre canais é o Controle de Potência (Power Control). O Controle de Potência é 
responsável pela potência empregada pela antena dos aparelhos celulares na transmissão 
do sinal, podendo, por exemplo, influenciar na durabilidade da bateria do equipamento. 
Tal controle pode ser desempenhado pelo próprio aparelho, no caso de uma arquitetura 
de rede distribuída para o Controle de Potência, ou também pela ERB, configurando 



  

assim uma arquitetura centralizada de Controle de Potência. Arquiteturas centralizadas 
necessitam de modelos matemáticos robustos para prover meios de equilibrar a potência 
entre os seus clientes de maneira que todos consigam transmitir com qualidade, 
gastando a menor quantidade de energia. 

3.2 Controle de Congestionamento 

Um problema característico não somente das redes sem fio, mas também das redes de 
transmissão “wired” (cabeada) são os cenários de congestionamento. Quando o tráfego 
é superior à capacidade de transmissão da rede, dizemos que esta está congestionada. 
Os sistemas celulares, em sua maioria, possuem agregados aos mecanismos do sistema 
de Gerenciamento de Recursos do Rádio voltados a analisar o estado atual da rede 
quanto a sua ocupação. O mecanismo de Controle de Congestionamento age de maneira 
integrada tanto com o Controle de Admissão quanto aos demais mecanismos ligados à 
alocação de potência e tráfego. Em casos, por exemplo, onde o tráfego cresce 
rapidamente, pode-se fazer necessário desconectar algum usuário ou mesmo aumentar a 
potência de transmissão de algum grupo de usuários para que possam continuar 
transmitindo na taxa que demandam. 

Da mesma forma que o Controle de Admissão, o Controle de Congestionamento pode 
influenciar de maneira decisiva na maximização da capacidade total do sistema de 
transmissão. Entretanto, um problema característico para a modelagem deste tipo de 
sistema é relativo ao perfil de cada cliente, para saber por exemplo qual cliente terá sua 
taxa reduzida ou até quem será desconectado. Uma diferença muito comum hoje é feita 
entre clientes de operadoras com planos pré-pagos e pós-pagos. Outra característica 
importante nos sistemas de Controle de Congestionamento é a necessidade de uma 
detecção rápida das condições de congestionamento para que atitudes possam ser 
tomadas em tempo satisfatório, comprometendo ao mínimo o sistema. 

3.3 Handover 

Quando um usuário de telefone celular faz uma chamada ou transfere informações pela 
Internet através do celular, estando em movimento (por exemplo, dentro de um carro em 
uma rodovia) é bastante comum que em algum momento ele saia da área de cobertura 
de uma determinada célula (ERB) e passe para a área de cobertura de outra. Esta 
transição é possível graças ao sistema de Handover, que monitora a intensidade do sinal 
do cliente não somente em uma antena (ERB), mas também nas antenas vizinhas. O 
sinal, para que a conexão possa ser mantida, deve estar sempre acima de um 
determinado limiar inferior. A Figura 1 ilustra a situação de Handover em relação à 
intensidade do sinal. 



  

 
Figura 1. Cenário de Handover 

Na Figura 1 pode-se perceber um decaimento na intensidade do sinal da ERB 1 quanto 
ao receptor móvel. Poderíamos comparar a um usuário da rede celular deslocando-se em 
uma rodovia. Com o passar do tempo, a intensidade de seu sinal com a ERB 1 começa a 
decair, aproximando-se do limiar da transmissão (a intensidade de sinal mínima para 
que haja a transmissão). O controle de Handover então entra em ação para monitorar e 
conduzir esta transmissão da conexão do usuário para a ERB 2, de maneira que possa 
ficar o menos perceptível para ele. 

Atualmente, além do conceito tradicional da Handover, é possível encontrar abordagens 
sobre Handover Vertical. O Handover Vertical é um processo semelhante ao processo 
de Handover tradicional, entretanto não simplesmente ocorrendo entre ERBs diferentes, 
mas entre tecnologias ou interfaces de rede diferentes. Isto pode ser motivado, entre 
outros fatores, pelo próprio sistema de Controle de Congestionamento, em situações 
onde o usuário deveria ser desconectado ou perder certa prioridade quanto ao tráfego. 
Em casos como este, uma alternativa seria remanejá-lo para outra rede que ele esteja 
coberto e que ofereça condições melhores. No Brasil, muitos celulares já possuem 
várias interfaces de rede, como GPRS (General Packet Radio Services) [10,11,12], 
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) [12] e Bluetooth [r]. Como exemplo 
prático, poderíamos citar o caso de um usuário que estivesse fazendo o download de um 
arquivo em uma rede GPRS e esta entrasse em estado de congestionamento. O de 
Handover Vertical seria a realocação desta conexão (download do arquivo) para a rede 
EDGE, sem que o usuário percebesse. 

3.4 Alocação Dinâmica de Canais 

Para aumentar a eficiência na utilização do espectro de freqüência do rádio, muitas 
tecnologias baseiam-se na divisão da banda total (espectro total) em canais ou 
portadoras (FDMA – Frequency Division Multiple Access / Acesso Múltiplo por 
Divisão da Freqüência). A nomenclatura utilizada para caracterizar estas porções do 
espectro varia entre as tecnologias, bem como a forma como estes canais são utilizados. 
Muitas tecnologias empregam técnicas de particionamento da utilização de um mesmo 
canal em fatias de tempo (TDMA – Time Division Multiple Access / Acesso Múltiplo 
por Divisão do Tempo), às quais chamamos de Timeslot. Os sistemas GSM utilizam 
uma mistura entre FDMA e TDMA, criando seus canais baseados não somente em uma 



  

fatia (intervalo) de freqüências, mas também em um intervalo de tempo. A Figura 2 
ilustra o modelo de canais dos sistemas GSM. 

 
Figura 2. Canalização GSM 

Alguns sistemas de transmissão empregam outros mecanismos para expandir a 
capacidade de suas redes agregando conceitos como a codificação do sinal, onde em um 
mesmo canal, usuários diferentes podem transmitir e receber dados ao mesmo tempo, 
diferenciando os fluxos através de uma codificação no sinal transmitido. Um exemplo 
deste tipo de canalização são os sistemas CDMA (Code Division Multiple Access / 
Acesso Múltiplo por Divisão de Código).  

Os sistemas de alocação dinâmica de canais são responsáveis por avaliar diversas 
variáveis relativas aos usuários e determinar qual cliente usará qual canal e quando isto 
se dará. Entre estas variáveis relacionadas ao cliente, uma que merece destaque é o 
chamado SNR (Signal-to-Noise Ratio) ou Taxa de Sinal-Ruído, que é a relação entre o 
sinal que é emitido pela ERB e o que é recebido efetivamente pelo cliente. 

O sistema de alocação dinâmica de canais normalmente (nem todos os sistemas 
celulares utilizam a modulação adaptativa) ainda está diretamente ligado mecanismo de 
Modulação Adaptativa, formando com outros mecanismos um conceito maior chamado 
de Escalonador de Pacotes (Packet Scheduler), que além de determinar quando cada 
usuário usará cada canal, determina quantos bits serão enviados em cada canal através 
de um processo denominado Carga de Bits (Bit Loading). 

3.5 Modulação Adaptativa 

Muito comum nos sistemas celulares baseados na tecnologia OFDMA (Orthogonal 
Frequency Division Multiple Access/Acesso Múltiplo pela Divisão de Freqüências 
Ortogonais), como o WiMAX ou Wi-Fi, a técnica de Modulação Adaptativa consiste 
em alocar para um determinado usuário uma modulação que possa maximizar sua 
transmissão dentro de um limiar quanto à taxa de perdas. Como exemplo, podemos citar 
os sistemas WiMAX, que em sua maioria utilizam as modulações QPSK, QAM-16 e 
QAM-64. A modulação QPSK permite que o usuário envie em um único ciclo de 
transmissão de sinal (símbolo OFDM) 2 bits de informação, enquanto as modulações 
QAM-16 e QAM-64 são capazes de transmitir 4 e 6 bits respectivamente. Baseado no 
SNR medido de seu sinal e da modulação que será utilizada, é possível estimar a taxa de 
perdas desta transmissão, à qual chamamos de BER (Bit Error Rate / Taxa de Erros de 



  

Bit). Como regulador da qualidade da transmissão, muitos modelos de tráfego, como 
FTP, VoIP e outros, possuem taxas máximas de erro, denominadas BER alvo. Assim, a 
Modulação Adaptativa visa alocar para cada transmissão uma modulação que maximize 
suas taxas de vazão, respeitando o seu BER alvo. 

É importante saber que à medida que o número de bits enviados em um mesmo ciclo 
cresce, cresce também a probabilidade de erros de bit (valor do BER). Desta forma, 
tomando como referência a taxa de erros de bit (BER), podemos dizer que a modulação 
QAM-64 é mais custosa que a QAM-16, que é mais custosa que a modulação QPSK. 

 

4. Conclusão 
A cada dia vemos a introdução de novas tecnologias de transmissão de dados no 
mercado. Novas técnicas de melhor utilização do rádio são agregadas. Entretanto, os 
mecanismos neste artigo apresentados são amplamente explorados em praticamente 
todas as tecnologias de transmissão de dados sem fio, que se utilizam do rádio como 
meio. 
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