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SIFS  Short Inter-Frame Space – Espaçamento Interquadros Curto 

SMP  Serviço Móvel Pessoal (Telefonia Celular) 

SMS  Short Message Service – Serviço de Mensagem Curta 

SNR  Signal-to-Noise Ratio – Relação Sinal-Ruído 

STBC  Space Time Block Coding – Codificação Espaço Temporal de Bloco 

TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol – Protocolo de Controle de 

Transmissão/Protocolo de Internet 



 

TDMA  Time Division Multiple Access – Acesso Múltiplo por Divisão em Tempo 

TGn  Task Group n – Grupo Tarefa n 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol – Protocolo de Integridade de Chave 

Temporal 

Tx  Transmissão 

TXOP  Transmit Opportunity – Oportunidade de Transmissão 

U-NII Unlicensed National Information Infrastructure – Infraestrutura de 

Informação Nacional Não Licenciada 

USB  Universal Serial Bus – Barramento Serial Universal 

UTP  Unshielded Twisted Pair – Par Trançado Não-Blindado 

VoIP  Voice over Internet Protocol – Voz sobre Protocolo de Internet 

WAN Wide Area Network – Rede de Trabalho (de Computadores) de Longa 

Distância 

WEP  Wireless Equivalent Privacy – Privacidade Equivalente a Redes Cabeadas 

Wi-Fi  Wireless Fidelity – Fidelidade Sem Fio 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access – Interoperabilidade 

Mundial em Acesso por Micro-ondas 

WLAN Wireless Local Area Network – Rede de Trabalho (de Computadores) de Área 

Local Sem Fios 

WNG SC Wireless Next Generation Standing Committee – Comitê de Padronização da 

Nova Geração Sem Fios 

WPA  Wi-Fi Protect Access – Acesso Protegido Wi-Fi 

WPAN  Wireless Personal Area Network – Rede de Área Pessoal Sem Fio 



 

RESUMO 

 

 

As redes de computadores têm alcançado limites, em termos de facilidades e abrangência de 

dispositivos, nunca antes imaginados. Atualmente, não só os computadores fazem uso de 

redes de dados para o transporte de alguma informação, diversos equipamentos foram, 

também, desenvolvidos para se beneficiar destes sistemas. Como consequência, mais pessoas 

utilizam as redes de computadores e desejam desfrutar da facilidade de mobilidade. Todavia, 

para que a plena mobilidade seja atingida, a utilização dos esquemas de redes cabeadas é um 

obstáculo imenso. Desta forma, o uso de dispositivos sem fios é a resposta mais apropriada 

para responder esta questão. 

Desde que o primeiro padrão de redes sem fio do IEEE foi publicado, esse denominado de 

IEEE 802.11, um grande esforço tem sido verificado para que estes tipos de redes sejam 

interoperáveis e apresentem desempenho equivalente as redes cabeadas convencionais. O 

padrão se tornou um diferencial ao libertar os usuários da conexão via cabo e lhes dar acesso à 

Internet em qualquer lugar. No entanto, as taxas de transferências e a pouca estabilidade das 

redes sem fios limitaram até o momento sua aplicação. 

O padrão IEEE 802.11n surgiu com a proposta de promover melhorias no padrão para elevar 

a vazão de uma rede sem fios para, no mínimo, 100 Mbps e manter a compatibilidade com os 

sistemas já existentes. Mas, para alcançar este objetivo, como demonstramos neste trabalho, o 

IEEE precisou focar na melhoria de protocolos e no melhor aproveitamento da largura de 

banda existente, já que o meio de transmissão ainda é o mesmo. 

Os resultados que obtivemos com nossa pesquisa indicam que o 802.11n apresenta 

significativas melhorias em relação aos padrões legados e, sob alguns aspectos, o mesmo 

poderá certamente substituir satisfatoriamente as redes cabeadas. Contudo, as características 

técnicas de operação dos sistemas a rádio ainda deixam as redes sem fios um passo atrás das 

redes convencionais. Quando a largura de banda e a confiabilidade forem prioritárias, as redes 

Ethernet cabeadas ainda serão a melhor escolha. Alternativamente, quando o requisito for 

mobilidade, pode-se utilizar com vantagens as redes sem fios. 

 

Palavras-chave: IEEE 802.11n. Rede sem fios. Redes de alto desempenho. Vazão. 

Mobilidade.  



 

ABSTRACT 

 

 

Computer networks have reached limits in terms of facilities and range of devices, never 

before imagined. Currently, not only the computers make use of data networks to carry some 

information, several devices were also developed to take advantage of these systems. As a 

result, more people use computer networks and to enjoy the ease of mobility. However, for 

full mobility is achieved, the use of schemes of wired networks is a major speed bump. Thus, 

the use of wireless devices is the most appropriate to answer this question. 

Since the first standard wireless IEEE was published, that is called IEEE 802.11, a great 

effort has been established for these types of networks are interoperable and provide 

performance equivalent to conventional wired networks. The standard has become a 

difference to the users of the free cable connection and gives them access to the Internet 

anywhere. However, the transfer rates and low stability of wireless networks so far limited its 

application.  

The IEEE 802.11n came up with the proposal to promote improvements in the standard to 

increase the throughput of a wireless network for at least 100 Mbps and maintain 

compatibility with existing systems. But to achieve this goal, as shown in this work, the IEEE 

had to focus on improving protocols and better use of existing bandwidth, since the 

transmission medium is still the same. 

The results we obtained with our research shows that 802.11n has significant improvements 

over the legacy standards and in some ways, this can certainly replace satisfactorily the 

wired networks. However, the technical operation of radio systems still leave wireless 

networks a step behind the conventional networks. When the bandwidth and reliability are a 

priority, the wired Ethernet networks will still be the best choice. Alternatively, when the 

requirement for mobility, can be used with advantage wireless networks. 

 

Key words: IEEE 802.11n. Wireless networks. High-performance network. Throughput. 

Mobility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As redes de computadores têm crescido com a mesma taxa que outras tecnologias 

avançam. Cada vez mais equipamentos, não só computadores, fazem uso de redes de dados 

para o transporte de alguma informação. E cada vez mais pessoas de todas as idades e graus 

de escolaridade diferentes usam redes de computadores. Muitas delas atraídas pelo chamado 

efeito ―Internet‖. 

O grande desafio da tecnologia é fazer as redes de computadores e a Internet chegarem 

a mais lugares, provendo cada vez mais serviços para cada vez mais pessoas. 

Neste ínterim, surge o conceito de mobilidade. Fazer qualquer coisa, em qualquer 

lugar, a qualquer tempo. E para mobilidade, o uso de fios é um obstáculo imenso. 

Partindo desta tendência, surgiram tecnologias, padrões e protocolos que permitem a 

comunicação sem fios e cabos, e que tornaram possíveis redes de computadores sem fio, as 

popularmente chamadas redes wireless. 

Mas o caminho a percorrer no desenvolvimento dessas tecnologias ainda é longo, pois 

as redes sem fios ainda não alcançam a mesma velocidade e desempenho de uma rede de 

computadores cabeada usando o padrão Ethernet. 

Para tentar mudar este quadro e propiciar a melhora nos serviços providos por uma 

rede wireless, entrou em discussão no IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) uma nova revisão do padrão de redes sem fio 802.11 – o padrão ―n‖, cuja versão 

final da especificação deverá ser publicada em breve. O padrão IEEE 802.11n, que atualmente 

já é implementado em alguns equipamentos obedecendo a sua 2ª pré-versão ou versão 

rascunho 2.0 (draft 2.0), entre outras coisas, promete velocidades de transferências de dados 

até cinco vezes mais rápidas que o padrão mais popular de rede cabeada, o Ethernet 100Base-

T (100 Mbps). 

Neste trabalho, apresentamos as características deste novo padrão de redes sem fio, 

referenciando os padrões anteriores e mostrando como esta tecnologia está evoluindo, além de 

também evidenciar se as especificações divulgadas do padrão até o momento têm condições 

de realmente fazer frente ao desempenho de uma rede cabeada. Foram incluídos nesta 

discussão os resultados de testes práticos de desempenho realizados com equipamentos IEEE 

802.11 draft 2.0. 
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1.1. Motivação 

 

O mundo e as tecnologias caminham para a convergência em um futuro onde os 

usuários terão 100% de mobilidade e seus dados e dispositivos de comunicação multimídia 

(voz, imagem, etc.) estarão ou poderão ser levados para qualquer lugar. 

Ter uma conexão de rede de dados e talvez Internet que apresente alto desempenho 

para poder transportar além de dados, voz e imagem, aliada à comodidade de não se precisar 

de cabos é um grande passo para se chegar a este futuro. 

A motivação para este trabalho originou-se justamente do desejo de participar 

ativamente deste futuro. E conhecer um novo padrão de redes sem fio que pode ser o início 

desta revolução é ingressar neste processo. 

No desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas no sentido de entender 

em que influenciam os padrões de redes sem fio e como os protocolos destas redes podem 

interagir com protocolos de redes cabeadas para o perfeito funcionamento. 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

Demonstrar quais são as características do novo padrão de redes sem fio a ser 

publicado pelo IEEE, dando subsídios suficientes para que se possa avaliar se este padrão 

realmente apresenta melhorias significativas em relação aos padrões anteriores e atuais, e se 

este apresentará desempenho bastante para substituir as redes cabeadas. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

 Apresentar o padrão IEEE 802.11n para redes sem fio de alto desempenho; 

 Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre os padrões IEEE 802.11 anteriores e atuais, 

mostrando suas características; 

 Estabelecer um comparativo sobre o padrão IEEE 802.11n e os anteriores, 

destacando suas vantagens e melhorias; 

 Tecer informações que permitam concluir se os padrões estabelecidos pelo IEEE 

para o 802.11n, quando rigorosamente aplicados, permitirão a substituição das 

redes de dados convencionais por redes sem fio e a mobilidade para o usuário. 
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1.4. Justificativa 

 

Desde a criação do primeiro padrão de redes de computadores sem fio pelo IEEE, 

houve uma grande expectativa de que as redes de computadores utilizando concentradores e 

metros e mais metros de fios e cabos estaria perto do fim. Entretanto, o desempenho das 

primeiras redes sem fio e mesmo das que usam o último padrão ratificado pelo IEEE, o 

802.11g (54 Mbps), quando comparado ao desempenho de uma rede Ethernet, deixa muito a 

desejar. Isto faz com que o uso de redes de computadores sem fio ainda seja muito restrito. 

O anúncio de um novo padrão pelo IEEE que talvez, pela primeira vez, possa 

apresentar desempenho idêntico ou superior ao de uma rede cabeada, tem feito com que 

muitos fabricantes já estejam fabricando equipamentos baseados em uma pré-versão do novo 

padrão, visando justamente atender esta antiga expectativa de eliminar os cabos das 

instalações. 

O presente trabalho se justifica exatamente por se tratar de um estudo sobre o novo 

padrão de redes sem fios, que busca verificar se realmente o novo padrão poderá ser uma 

alternativa às redes com fios, ou apenas mais um passo no desenvolvimento das tecnologias 

wireless. 

 

1.5. Delimitação do Escopo 

 

O escopo deste projeto compreende uma pesquisa bibliográfica sobre o novo padrão 

de redes sem fio IEEE 802.11n, que promete estabelecer as regras básicas de como devem 

operar redes de alto desempenho. Em adição, a execução de experimentos, visando comprovar 

as melhorias agregadas a este novo padrão e sua eficácia no aumento do desempenho deste 

tipo de rede. 

 

1.6. Organização do Trabalho 

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos, onde são abordados diversos 

aspectos das tecnologias wireless relacionadas às redes de computadores. O primeiro capítulo 

faz uma introdução à proposta do trabalho, esclarece seus objetivos e motivação, além de 

expor justificativas para sua realização e demonstrar como o trabalho está organizado.  



22 

 

O segundo capítulo trata de forma geral as comunicações sem fios e os diversos tipos 

de comunicação wireless existentes, mencionando os principais padrões utilizados atualmente, 

como Bluetooth, infravermelho, padrões IEEE, entre outros. 

A partir do terceiro capítulo é discutido o padrão IEEE 802.11, que especifica as redes 

sem fio. Neste capítulo são abordados detalhes técnicos como a estrutura de uma rede 

wireless, as técnicas de modulação empregadas e as revisões do padrão 802.11 ratificadas até 

o momento pelo IEEE, com suas respectivas características. 

No quarto capítulo, é feito o estudo principal deste trabalho, detalhando o padrão IEEE 

802.11n sob seus diversos aspectos e fazendo um comparativo com os padrões anteriores.  

O quinto capítulo é uma continuação do estudo do quarto capítulo, onde são 

apresentados os resultados de experimentos realizados com equipamentos IEEE 802.11n draft 

2.0, que já seguem os conceitos do que será a versão final deste padrão. 

Por fim, o sexto capítulo é reservado às conclusões sobre o estudo realizado, em que 

serão discutidas as principais diferenças encontradas no novo padrão de redes sem fio e, até 

que ponto ele se equipara a uma rede com fios do padrão Ethernet. 
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2. COMUNICAÇÃO SEM FIO (WIRELESS) 

 

 

A evolução tecnológica propiciou ao homem dispor de equipamentos e ferramentas 

que tornassem seu trabalho mais fácil e produtivo, assim como também, lhe deu uma vida 

mais confortável e multiplicou suas formas de lazer e entretenimento. 

Entre os grandes benefícios do avanço da tecnologia, está a transformação do que era 

pesado em leve e do que era grande em pequeno, possibilitando que muitos dispositivos antes 

fixos, pudessem ser transportados de um lugar a outro. 

Mas não basta que os dispositivos possam ser transportados, é necessário que os 

mesmos também possam ser utilizados em qualquer lugar. E para isso, os mesmos não podem 

depender de conexões fixas, como as feitas através de fios, ou não se chegará ao grande sonho 

da mobilidade. 

Visando chegar ao ponto de poder usar qualquer recurso multimídia a qualquer 

momento e em qualquer lugar sem depender de fios, o homem desenvolveu e continua 

aperfeiçoando diversas tecnologias de comunicação móvel e alimentação energética 

alternativa, cada qual voltada para uma aplicação específica ou para servir de base em 

projetos maiores. 

A comunicação sem fio já é uma realidade presente em nossas vidas há um bom 

tempo, seja quando utilizamos um controle remoto ou um telefone celular, ou quando fazemos 

uma ligação telefônica internacional que usa um link de satélite. Em breve, poderá ser a forma 

de comunicação mais comum em qualquer equipamento.  

 

2.1. Tipos e Tecnologias de Comunicação Sem Fio 

 

A comunicação sem fio normalmente emprega técnicas que utilizam ondas 

eletromagnéticas de rádio ou luz, que se diferenciam pela aplicação, forma de modulação, 

faixa de frequências utilizada, alcance ou raio de abrangência, entre outros. 

Ao longo do tempo foram desenvolvidos diversos padrões, protocolos e tecnologias 

específicas para cada aplicação, levando-se em consideração a segurança da aplicação, 

distância em que a comunicação será implantada, volume de informações a serem 

transmitidas, velocidade de operação, disponibilidade e fatores do ambiente da instalação 

(influências climáticas, interferência, obstáculos à propagação, etc.). 
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A seguir, enumeramos alguns dos tipos e tecnologias de comunicação sem fio, com 

uma pequena descrição sobre os mesmos. 

 

2.1.1. Bluetooth (IEEE 802.15) 

O padrão originalmente denominado de Bluetooth, hoje especificado pelo IEEE como 

padrão de rede de área pessoal sem fio (WPAN - Wireless Personal Area Network) ou 802.15, 

é usado na comunicação entre dispositivos em uma pequena área, envolvendo sinais de 

radiofrequência de baixa potência na faixa dos 2,4 GHz. 

Este padrão utiliza a técnica de espalhamento de frequência FHSS (Frequency 

Hopping Spread Spectrum) e pode alcançar taxas de transferência de dados de até 721 kbps, 

em distâncias de até 10 metros entre os dispositivos. 

Sua principal aplicação, como exemplificado na figura 2.1, é na comunicação entre 

dispositivos pessoais como telefones móveis (sem fio e celulares), notebooks, fones de ouvido 

e de cabeça para telefones (fixos e celulares), equipamentos de informática, entre outros 

(KUROSE; ROSS, 2006, p. 412). 

 

 

Figura 2.1 – Exemplos de Dispositivos com Comunicação Bluetooth (AGILENT, 2009) 

 

2.1.2. Comunicação por satélite 

De acordo com (MULLER, 2003, p. 311), a idéia da comunicação via satélite surgiu 

em 1945, quando Arthur C. Clarke propôs o esquema em uma revista técnica britânica. Na 

época, Clarke era um jovem cientista e oficial da Royal Air Force e, mais tarde, se tornou um 
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escritor de ficção científica e coautor do filme 2001: Uma Odisséia no Espaço. Porém, foi 

somente em 1957 que o primeiro satélite estacionário foi colocado em órbita, o Sputnik, 

desenvolvido na Rússia. Hoje existem cerca de 2560 satélites em órbita junto com cerca de 

6000 pedaços de detritos monitorados pela NASA (National Aeronautics and Space 

Administration).  

O objetivo de um satélite é receber informações por sinais de rádio de um local e 

retransmiti-los a outro, superando as barreiras impostas pela curvatura da terra, como 

ilustrado na figura 2.2. Para isso, os satélites são dotados de transponders, que são 

dispositivos capazes de receber informação em uma frequência de rádio e convertê-las para 

transmissão em outra frequência (MULLER, 2003, p. 314).  

 

 

Figura 2.2 – Comunicação Via Satélite (CORREA; RIBEIRO, 2007) 

 

A comunicação por satélite é uma técnica de comunicação sem fio que permite a troca 

de informações a longas distâncias. Hoje, é empregada para diversas funções, desde 

aplicações para usuários finais como a distribuição de sinais de TV (sistema DTH - Direct To 

Home), telefonia por satélite e sistemas de navegação/orientação GPS (Global Positioning 

System), até aplicações que envolvem comunicações privadas entre empresas, aeronaves, 

navios e comunicações com fins militares. 
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2.1.3. DECT 

O DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) é um padrão de 

comunicação sem fio desenvolvido pelo ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute) para comunicações em pequenas distâncias de dados e voz, podendo ser aplicado em 

redes de computadores locais (LANs - Local Area Networks), comunicações ponto a ponto e 

comunicações telefônicas sem fio. Para voz, o padrão suporta bandas de 3,1 kHz (telefonia 

padrão), 7 kHz e 14 kHz. Para dados, pode chegar à taxa de transmissão de aproximadamente 

5 Mbps. Sua faixa de operação se situa em frequências entre 1880 e 1980 MHz ou entre 2010 

e 2025 MHz (ETSI, 2008), mas isto depende da regulamentação de cada país.  

No Brasil, por exemplo, a Resolução n.º 506/2008 da ANATEL (ANATEL, 2008) 

estabelece que a faixa de frequências destinada para uso de equipamentos neste padrão é de 

1910 a 1920 MHz. 

Este padrão praticamente foi adotado apenas pela indústria de telefonia, sendo um dos 

mais usados atualmente em telefones fixos sem fio. 

 

2.1.4. HomeRF 

Segundo (MULLER, 2003, p. 152), o padrão HomeRF foi desenvolvido pelo Home 

Radio Frequency Working Group para implantação de redes de comunicação sem fio em 

ambientes residenciais. 

Este padrão é uma extensão do padrão DECT, dedicado à comunicação de dados. Ele 

combina técnicas do padrão IEEE 802.11 e do padrão DECT. 

O padrão foi desenvolvido para operar na faixa de frequência livre de 2,4 GHz, 

possibilitando que o DECT, que na Europa é confinado à faixa licenciada de 1,9 GHz, possa 

ser utilizado em outros continentes. 

Esta tecnologia permite montar redes com até 127 dispositivos de dados e 04 

dispositivos de voz, em uma área de cobertura de aproximadamente 45 metros, além de 

atingir velocidades de transmissão de dados de até 10 Mbps (versão 2.0) ou, futuramente, até 

25 Mbps (versão 3.0). 

É um padrão pouco difundido no Brasil. 

 

2.1.5. IEEE 802.11 

O padrão 802.11 é a especificação do IEEE para as redes de computadores locais – 

LAN – sem fios, popularmente conhecidas como redes Wi-Fi (Wireless Fidelity). 
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Existem diversas revisões do padrão que foram desenvolvidas ao longo do tempo, na 

medida em que a tecnologia evoluiu. Entre estas podemos citar: 802.11a (transmissão até 54 

Mbps, operando na faixa 5,1-5,8 GHz), 802.11b (transmissão até 11 Mbps, operando na faixa 

2,4-2,485 GHz), e 802.11g (transmissão até 54 Mbps, operando na faixa 2,4-2,485 GHz) 

(KUROSE; ROSS, 2006, p.401). Além destes, o mais recente, cuja especificação ainda não 

foi concluída pelo IEEE, é o 802.11n (transmissão até 540 Mbps, operando na faixa 2,4-2,485 

GHz ou 5,1-5,8 GHz), alvo deste trabalho. 

Este padrão oferece comunicação em distâncias que variam entre 50 e 100 metros, 

para comunicação quase que exclusiva entre computadores. Podem utilizar este padrão, no 

entanto, outros dispositivos que se comportem como hosts em uma rede LAN. 

Para atestar a interoperabilidade de equipamentos que utilizam o padrão IEEE 802.11, 

foi criada uma organização chamada Wi-Fi Alliance, que se encarrega de testar e homologar 

cada equipamento dentro das revisões do padrão para qual ele foi criado. Para mais 

informações sobre a Wi-Fi Alliance, ver a seção 3.2. 

 

2.1.6. IEEE 802.16 

O padrão IEEE 802.16 também é uma especificação destinada à comunicação em 

redes de computadores. Porém, neste caso, para redes de longa distância (vários quilômetros), 

conhecidas como MANs (Metropolitan Area Networks) sem fios. 

Assim como ocorre com o padrão para redes locais 802.11, a partir da especificação 

original foram criadas diversas revisões para o 802.16 (a até h), visando o aperfeiçoamento do 

padrão. 

Conforme (RACKLEY, 2007, p. 309), a proposta inicial era que este padrão 

trabalhasse na faixa de 10 a 66 GHz, com uma taxa de transmissão de dados de até 134 Mbps, 

em topologias ponto-multiponto. Mas ao longo do tempo foram admitidas mudanças para que 

o mesmo viesse a suportar frequências entre 2 e 11 GHz, que contém as faixas utilizadas pelo 

Wi-Fi (XIAO; PAN, 2009, p. 478).  

Equipamentos que seguem padrões 802.16 são popularmente chamados de WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access), em razão do WiMAX Forum, que é uma 

organização que opera de forma idêntica à Wi-Fi Alliance em relação a equipamentos 802.11, 

certificando e garantindo a interoperabilidade entre os equipamentos WiMAX (WIMAX 

FORUM, 2009). 
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2.1.7. IEEE 802.20 

Dedicado à comunicação de dados, este padrão foi criado para determinar as 

características de comunicação entre dispositivos, utilizando a faixa de frequências de 3,5 

GHz, em distâncias de até 15 quilômetros. 

O objetivo é fazer a comunicação à taxa de 1 Mbps ou mais, de uma estação rádio-

base fixa com dispositivos fixos ou em movimento à velocidade de até 250 km/h.  

Por ter características idênticas e conflitantes com o padrão 802.16e, este padrão foi 

pouco aprimorado. Mesmo assim, segundo (OLEXA, 2005, p. 17), poderá se tornar um 

concorrente direto para as tecnologias de comunicação que utilizam as redes celulares de 

terceira geração (3G).  

 

2.1.8. Infravermelho 

Amplamente utilizado na comunicação de controles remotos de equipamentos 

eletrônicos, tais como TVs, aparelhos de som, câmeras de vídeo, DVD players e outros, o 

infravermelho é um tipo de comunicação sem fio que, ao invés de utilizar ondas de rádio para 

transferência de informações entre os dispositivos, utiliza luz não visível a olho nu para troca 

dos dados. 

A tecnologia de transmissão com infravermelho também é utilizada para comunicação 

entre dispositivos portáteis (notebooks, celulares e outros) e com microcomputadores desktop. 

De acordo com (MULLER, 2003, p. 164), apesar da maior parte das comunicações 

neste sentido serem feitas com o uso de protocolos proprietários dos fabricantes dos 

dispositivos, a interface ou transceptor infravermelho instalado nos dispositivos é padronizada 

pela IrDA (Infrared Developers Association). A comunicação por infravermelho utiliza sinais 

com comprimento de onda entre 780 e 950 nanômetros e pode alcançar taxas de transmissão 

de dados entre 50 e 100 Mbps. No entanto, como utiliza luz, os sinais transmitidos não 

atravessam paredes e outros obstáculos, tornando a aplicação desta tecnologia restrita a 

pequenas áreas.  

 

2.1.9. Telefonia móvel celular 

A telefonia móvel já existe desde 1946, quando o primeiro serviço deste tipo, o IMTS 

(Improved Mobile Telephone Service), foi implantado nos Estados Unidos (JESZENSKY, 

2004, p. 445). Mas foram somente nas duas últimas décadas que esta forma de comunicação 

se popularizou. 
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Conforme dados da ANATEL (ANATEL, 2009a), entre 2002 e 2008, o número de 

acessos do SMP (Serviço Móvel Pessoal) ativos no Brasil passou de 1,7 para 150,6 milhões, 

ou seja, um aumento de quase 8800% no número de linhas celulares no país, o que mostra o 

rápido crescimento que este tipo de conexão sem fio teve em um curto intervalo de tempo.  

Se considerarmos também dados de pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), em 2005 o número de pessoas que possuía telefone móvel para uso 

pessoal no Brasil já passava de 56 milhões (IBGE, 2009), o que demonstra o quanto a 

comunicação sem fios afeta nossas vidas. 

Ainda conforme (JESZENSKY, 2004, p. 445), o sistema de telefonia celular evoluiu 

ao longo dos anos, passando de tecnologias analógicas como AMPS (Advanced Mobile Phone 

Service) e híbridas como D-AMPS (Digital – Advanced Mobile Phone Service), para 

tecnologias de comunicação digital como TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA 

(Code Division Multiple Access) e, o mais popular atualmente, GSM (Global System for 

Mobile).  

Independente da tecnologia utilizada e banda homologada pelos órgãos reguladores de 

cada país, o sistema celular consiste na transmissão de informações entre uma estação rádio-

base fixa, que abrange uma área geográfica limitada (célula), com dispositivos em 

movimento, conforme representado na figura 2.3. Além disso, permite que o dispositivo em 

movimento mude sua conexão para outra estação rádio-base (célula), sem perder a 

comunicação estabelecida, processo chamado de handoff. 

 

 

Figura 2.3 – Sistema de Telefonia Celular (KUROSE; ROSS, 2006, p. 415) 
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Os sistemas de telefonia celular geralmente usam sinais de radiofrequência em faixas 

entre 800 e 1900 MHz, sendo concebidos inicialmente para comunicação de voz. Porém, 

como cita (MULLER, 2003, p.140), as tecnologias mais recentes permitem que estes sistemas 

também suportem a transmissão de dados em alta velocidade utilizando protocolos 

apropriados, como a transmissão de mensagens de texto SMS (Short Message Service ) ou o 

acesso à Internet utilizando GPRS (General Packet Radio Service), na tecnologia GSM. 

 

2.1.10. ZigBee (IEEE 802.15.4) 

Conforme (RACKLEY, 2007, p. 273), ZigBee é um padrão de tecnologia 

fundamentada nas necessidades de monitoramento e controle remoto e em redes de sensores. 

A ZigBee Alliance, grupo destinado a desenvolver a especificação e certificar dispositivos 

ZigBee, foi formada em  novembro de 2002, com o objetivo de explorar o padrão de 

transmissão de rádio IEEE 802.15.4. Em março de 2005 foi finalizada a especificação ZigBee 

1.0. 

O padrão ZigBee oferece baixa taxa de transmissão de dados, apenas 250 kbps, mas 

com um ultra baixo consumo de energia. Desta maneira ele visa prover um canal de controle 

de dispositivos usando tecnologias de alto fluxo de dados, como wireless USB (Universal 

Serial Bus). 

Para otimizar o consumo de energia, o padrão ZigBee adotou algumas técnicas 

(RACKLEY, 2007, p. 273), como: 

 Diminuir a quantidade de dados que são transmitidos, reduzindo o overhead; 

 Reduzir o ciclo de trabalho do transceptor, incluindo mecanismos de gestão de 

energia e gerenciamento de modos de hibernação (sleep) e espera (stand-by); 

 Limitar o raio de ação a cerca de 30 metros. 

O resultado é que uma rede ZigBee requer apenas 1% da energia de seu equivalente no 

padrão Bluetooth, por exemplo. 

As redes ZigBee podem ser montadas sob diversas topologias, como ponto-a-ponto, 

estrela ou malha (mesh) e podem operar nas bandas de 868 MHz, 915 MHz e 2,4 GHz, 

conforme a região do mundo em que forem implantadas (RACKLEY, 2007, p. 275-276). 
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Resumo do Capítulo 

 

Neste capítulo vimos que a evolução tecnológica propiciou ao homem dispor de 

equipamentos e ferramentas que tornassem seu trabalho mais fácil e produtivo. Diversas 

tecnologias de comunicação móvel foram desenvolvidas e continuam sendo aperfeiçoadas 

para garantir que no futuro qualquer sistema multimídia possa ser utilizado em qualquer lugar, 

sem depender de fios. 

Vimos também que existem diversos tipos e tecnologias de comunicação sem fios e 

que, ao longo do tempo, foram desenvolvidos diversos padrões, protocolos e tecnologias 

específicas para cada aplicação, considerando suas características individuais. 

O capítulo é complementado com um resumo conceitual de algumas das várias 

tecnologias de comunicação sem fios presentes em nosso dia a dia. Foram apresentadas as 

tecnologias de comunicação Bluetooth, por satélite, DECT, Home RF, IEEE 802.11, IEEE 

802.16, IEEE 802.20, Infravermelho, telefonia celular e ZigBee.  

O objetivo do capítulo foi demonstrar como a comunicação sem fios está ligada ao 

nosso cotidiano, de forma que fique claro que as tecnologias para redes de computadores sem 

fios, discutidas nos próximos capítulos, apenas seguem uma tendência predominante em todas 

as áreas da comunicação. Abandonar os fios hoje é a evolução natural de quaisquer sistemas 

que até poucos anos atrás dependiam única e exclusivamente de cabos para funcionar. 
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3. O PADRÃO IEEE 802.11 – REDES LOCAIS SEM FIO 

 

 

3.1. IEEE 

 

O IEEE surgiu em 1963, como resultado da fusão do AIEE (American Institute of 

Electrical Engineers, fundado em 1884) e do IRE (Institute of Radio Engineers, fundado em 

1912) com a missão de promover a inovação tecnológica e excelência para o benefício da 

humanidade (IEEE, 2009a, 2009b). 

Desde então, o IEEE tem redigido padrões (standards) que orientam a indústria em 

como produzir seus equipamentos, de forma a garantir a interoperabilidade entre os mesmos. 

Para o desenvolvimento de equipamentos utilizados em redes de computadores locais 

sem fio (wireless LAN) o IEEE criou o padrão IEEE 802.11, que define os requisitos que os 

dispositivos utilizados para este propósito deverão ter. 

 

3.2. Wi-Fi Alliance 

 

A Wi-Fi Alliance (WFA, 2009a) surgiu em 1999 como uma organização sem fins 

lucrativos, cujo objetivo é fazer com que as empresas desenvolvedoras de soluções para redes 

de computadores sem fio utilizem um único padrão mundialmente e garantam que seus 

produtos terão interoperabilidade com os produtos de outros fabricantes.  

Para garantir o uso padronizado da tecnologia, a Wi-Fi Alliance desenvolveu testes de 

certificação rigorosos, onde os equipamentos de cada fabricante são avaliados quanto ao 

atendimento das especificações dos padrões IEEE 802.11 (WFA, 2009b).   

 

 

Figura 3.1 – Selos de Certificação Wi-Fi Alliance (WIRELESSLANS, 2009) (WFA, 2009d) 

 

Caso os produtos estejam em conformidade com os padrões IEEE, eles recebem um 

selo de certificação da Wi-Fi Alliance, correspondente ao padrão em que foram testados, 
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como os mostrados na figura 3.1. O selo atesta que os equipamentos seguem as especificações 

do IEEE e são interoperáveis com dispositivos do mesmo padrão (WFA, 2009c).  

 

3.3. Estrutura Física de Redes Wi-Fi 

 

Com o objetivo de fazer com que as redes wireless transportassem informações tal 

qual uma rede cabeada, foi necessário definir de que maneira os equipamentos 

radiotransmissores iriam se comunicar e qual topologia poderia ser adotada para que essa 

comunicação fosse viável. 

Convencionou-se que uma rede wireless poderia operar de duas maneiras. Em uma 

delas, os dispositivos se comunicariam diretamente uns com os outros, sem o auxílio de 

equipamentos ativos de rede, a qual foi chamada de modo ad hoc. Na outra, seriam usadas 

estações rádio base para estabelecer a comunicação entre os dispositivos, maneira 

denominada de modo infraestrutura. 

Outro parâmetro definido para redes sem fio é que cada uma deve possuir um 

Identificador de Conjunto de Serviços, ou SSID (Service Set Identifier), que é composto de 

uma ou duas palavras que permitirão às estações em sua área de abrangência, identificá-las, e 

fazerem a associação correta com as mesmas, independente da existência de outras redes no 

mesmo local. O SSID é enviado para as estações periodicamente pelo AP (Access Point) da 

rede, que também envia seu endereço MAC e o número do canal de transmissão utilizado, em 

quadros de sinalização (beacons), que além de identificação, também permitem que as 

estações verifiquem a intensidade do sinal recebido (KUROSE; ROSS, 2006, p. 403). 

 

3.3.1. Associação 

Antes de transmitir e receber dados em uma rede sem fios 802.11, uma estação precisa 

se associar com um AP. Conforme (KUROSE; ROSS, 2006, p. 403), associar-se significa que 

a estação sem fio cria um fio virtual entre o AP e ela mesma. A associação é feita através de 

um protocolo definido no IEEE 802.11. 

Normalmente, para criar uma associação com um determinado AP, a estação 

possivelmente terá que fazer uma autenticação no mesmo. As LANs 802.11 possuem diversas 

formas de autenticação e acesso, que serão enumeradas na seção 3.10, onde tratamos de 

segurança em redes sem fios. 
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3.3.2. Modo ad hoc 

O modo ad hoc, também chamado de IBSS (Independent Basic Service Set), consiste 

na comunicação direta entre dispositivos wireless, dentro de uma mesma área, sem o 

intermédio de outros dispositivos de transmissão ou repetidores de sinais. 

Neste modo, representado na figura 3.2, todos os dispositivos transmitem e recebem 

dados para/de todos e, se necessário, fazem o papel de retransmissores para dispositivos mais 

distantes. 

 

 

Figura 3.2 – Rede em Modo Ad hoc (RAFFO, 2005) 

 

Uma rede ad hoc em geral possui poucos dispositivos (no mínimo dois) e 

normalmente é usada em caráter temporário, como em uma conferência, por exemplo, em que 

os participantes querem trocar informações entre si (GAST, 2005, p. 15). 

 

3.3.3. Modo infraestrutura 

O modo infraestrutura, ou BSS infraestrutura, representado na figura 3.3, é 

caracterizado pela existência de uma estação rádio base com a qual os dispositivos da área de 

abrangência daquela estação se comunicam. 

A estação rádio base, que distingue as redes infraestrutura das redes ad hoc, é chamada 

de Ponto de Acesso ou Access Point (AP), e se comporta como um equipamento ativo de rede 

(por exemplo, um hub, fazendo uma analogia com uma rede cabeada). 

O Ponto de Acesso faz a comunicação entre todos os nós de uma mesma área de 

serviço. No caso, se uma estação quer se comunicar com outra, serão necessários dois saltos 
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no envio das informações: primeiro as informações são transmitidas de uma estação para o 

AP, depois são transmitidas do AP para a estação de destino (GAST, 2005).  

 

 

Figura 3.3 – Rede em Modo Infraestrutura (BSS) (RAFFO, 2005) 

 

Apesar de sempre haver os dois saltos para comunicação entre duas estações, e isto 

demandar uma maior capacidade de transmissão do que aquela necessária em redes ad hoc, 

em que as estações se comunicam diretamente, o modo infraestrutura apresenta grandes 

vantagens, como por exemplo (GAST, 2005): 

 No modo infraestrutura, é imposta uma distância limite entre o AP e a estação, que 

é a distância até onde o sinal do AP pode ser recebido. Entretanto, não há qualquer 

limitação de distância entre as estações. Caso fosse permitida a transmissão de 

dados diretamente entre as estações, estas teriam que ter um complexo e caro 

sistema de relacionamento com todos os vizinhos (outras estações) que 

compartilhassem a mesma área de serviço; 

 Pontos de Acesso auxiliam as estações a economizar energia. Quando uma estação 

entra no modo de economia, normalmente ela desativa seu transmissor wireless e, 

desta forma, ficaria incomunicável. No entanto, o AP tem a capacidade de 

perceber quando uma estação está em modo de economia de energia e armazenar 

quadros que seriam enviados a mesma, transmitindo-os em momentos que a 

estação ativa seu transmissor somente para a troca de informações com o AP. 

Além disso, outra característica de funcionamento do modo infraestrutura é que, para 

utilizar os serviços de rede, como mencionado na seção 3.3.1, as estações precisam fazer uma 

associação com o access point. Este processo sempre é iniciado pela estação, a qual envia ao 
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AP uma requisição de associação. O AP, por sua vez, com base em sua configuração e 

condições de operação, determina se aceitará ou não a associação. 

Cada estação só pode se associar a um AP por vez, enquanto que os APs, 

teoricamente, não teriam limites de estações associadas. Na prática, sempre existe uma 

limitação nos equipamentos.  

 

3.3.4. Áreas de serviço estendidas 

As Áreas de Serviço Estendidas, em inglês chamadas de ESS (Extended Service Set), 

nada mais são do que um conjunto de áreas de serviço atuando no modo infraestrutura, que se 

comportam como uma única área em grande escala. 

Como uma única BSS cobre uma área limitada e só seria aplicável em residências e 

pequenos escritórios, o padrão IEEE 802.11 definiu uma forma de se cobrir grandes áreas. 

Neste caso, usando as Áreas de Serviço Estendidas – ESS.  

Na ESS, vários Access Points são interligados usando alguma tecnologia de backbone 

de rede, chamado sistema de distribuição (Distribution System), que pode ser simplesmente 

uma rede cabeada como as redes Ethernet. Todos utilizam a mesma identificação de rede 

(SSID – nome que é mostrado aos usuários) em suas áreas BSS (GAST, 2005).  

Em situações práticas, como ilustrado na figura 3.4, é normal que os APs estejam 

instalados de forma que a área de cobertura de uma BSS sobreponha a área de outra BSS, de 

forma a criar uma área de cobertura contínua da ESS, eliminando-se áreas sem sinal. 

 

 

Figura 3.4 – Representação de uma ESS (THE WIFI KOPITIAM, 2009) 
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Dentro de uma ESS, é natural que uma estação em uma BSS queira se comunicar com 

uma estação de outra BSS, e até mesmo se movimentar entre BSSs com uma comunicação 

ativa. Para que isto seja possível, é necessário que exista uma conexão de camada 2 entre as 

BSSs/APs (feita através do sistema de distribuição). No passado, essa conexão exigia que 

sempre fossem utilizados equipamentos especializados que se comportavam como hubs, mas 

nos APs mais novos já são usadas tecnologias de tunelamento que podem emular o ambiente 

de conexão de camada 2 por uma simples rede cabeada Ethernet (GAST, 2005). 

A troca de sinais entre os APs permite o uso do recurso chamado de roaming. 

Roaming é a facilidade de mover-se de um AP para outro sem a necessidade de uma nova 

autenticação na rede (RANDALL; SOSINSKY, 2005, p. 147), ou seja, é o roaming que torna 

possível que uma estação vá de uma BSS para outra sem perder sua comunicação.  

O IEEE estabeleceu um protocolo, o IAPP (Inter Access Point Protocol, padrão IEEE 

802.11f) para a comunicação entre APs e execução do processo de roaming, mas na prática 

ele quase sempre não é implementado (RANDALL; SOSINSKY, 2005, p. 165). 

Normalmente as indústrias optam por protocolos próprios que obrigam a rede a utilizar APs 

de um único fabricante, ou seus produtos não têm suporte à roaming. 

O roaming está ilustrado na figura 3.5, onde a estação B está movimentando-se da 

BSS gerada pelo AP do segmento 1 para a BSS gerada pelo AP do segmento 2. Note que o 

backbone desta ESS é feito através de uma rede Ethernet onde são ligados outros dispositivos 

com comunicação via fios e cabos. 

 

 

Figura 3.5 – Processo de Roaming em uma ESS (SCM NETWORKS, 2009) 

 

Como já mencionado, para uma estação se comunicar com um AP, ela precisa estar 

associada ao mesmo. Logo, durante o processo de mudança de uma BSS para outra, a estação 
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precisará se desassociar da primeira e se a associar com a segunda BSS. Esta mudança ocorre 

pela monitoração contínua dos níveis de sinal recebido de cada AP. 

Repetidamente (intervalo entre 100 e 1000 milissegundos), o AP envia para toda BSS 

um sinal, chamado beacon. Com base neste sinal, as estações determinam se o nível de sinal 

recebido do AP é ou não satisfatório para comunicação. Quando a estação está na área de 

transição entre uma BSS e outra, através dos beacons ela consegue determinar quando o sinal 

da segunda BSS está melhor e então, tenta fazer a associação com o segundo AP (MILLER, 

2003, p. 150-151). Assim que a estação se associa com o próximo AP, a associação com o 

primeiro é desfeita e, se uma comunicação estava ativa com aquela estação, o primeiro AP a 

repassa ao segundo num processo chamado handoff (idêntico ao da telefonia celular). 

 

3.4. Redes Sem Fio e o Modelo OSI (ISO) 

 

O padrão 802.11 faz parte da família de especificações de tecnologias de redes locais 

(LANs) e metropolitanas (MANs) IEEE 802, e assim como os demais padrões desta série, se 

posiciona nas camadas mais baixas do modelo de redes OSI (Open Systems Interconnection), 

as camadas física e de enlace. Estas camadas são as que se preocupam com a transmissão e 

recepção de dados nas comunicações entre os computadores de uma rede (CHEN; GUIZANI, 

2006, p. 205). 

Como ilustrado na figura 3.6, o IEEE dividiu a camada de enlace do modelo OSI em 

duas subcamadas, uma de controle lógico de link (LLC - Logical Link Control) e outra de 

controle de acesso ao meio (MAC - Media Access Control). 

A subcamada de enlace LLC trata do endereçamento lógico, informações de controle, 

e partes de um quadro HDLC (High-level Data Link Control). A subcamada de enlace MAC, 

através de protocolos específicos, lida com sincronização, controle de erros e endereçamento 

físico. Para cada tecnologia de rede (Ethernet, Token Ring, Wireless, etc.) existem protocolos 

MAC diferentes. 

Quanto à camada física (PHY), cada padrão da série 802 utiliza um meio de 

transmissão e possui a sua própria camada física, o que não é diferente nas redes sem fio do 

padrão 802.11. Neste padrão, são admitidas diversas técnicas de transmissão, que foram 

agregadas às revisões do mesmo à medida que ele evoluiu (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 206). 

Na tabela 1, temos um resumo das tecnologias de transmissão do 802.11, considerando até 

sua última revisão ratificada – 802.11g. Estas técnicas são explicadas na seção 3.5. 
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Figura 3.6 – Camadas do Projeto IEEE 802 versus Modelo de Camadas OSI.  

Adaptado de (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 206) 

 

Tabela 1 – Tecnologias de Camada Física (PHY) do 802.11.  

Adaptado de (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 207) 

Técnica de Transmissão Frequência Taxa de Transmissão 

DSSS 2,4 GHz 1 ou 2 Mbps 

FHSS 2,4 GHz 1 ou 2 Mbps 

DFIR 
850 a 950 nm 

(infravermelho) 
Não implementado 

OFDM 5 GHz 54 Mbps 

HR/DSSS 2,4 GHz 5,5 ou 11 Mbps 

OFDM 2,4 GHz 54 Mbps 

 

O objetivo do padrão IEEE 802.11 é definir como os dados serão transmitidos em uma 

rede local sem fios, de forma que o protocolo roteado da camada de rede (por exemplo, o IP) 

e as informações que ele carrega das camadas superiores, não sofram alterações e possam ser 

entregues ao seu destino. Isto tem de ser feito de forma transparente, ou seja, a comunicação 

fim-a-fim estabelecida pelos protocolos da camada de rede não devem perceber o meio de 

comunicação das camadas mais baixas, sejam eles quais forem. 

 

3.5. Enlace de Dados em Redes Wi-Fi (Camada MAC 802.11) 

 

A camada de enlace das redes wireless faz a interface entre a camada física e as 

camadas superiores do modelo OSI. Ela se utiliza de protocolos específicos para realizar o 

acesso ao meio de transmissão e, por esta função, também é conhecida como camada MAC 
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(mesmo nome de uma de suas subcamadas). Nesta seção veremos alguns detalhes da operação 

das duas subcamadas que compõem a camada de enlace. 

 

3.5.1. A subcamada MAC 

Conforme (DANTAS, 2002, p. 302), esta subcamada provê funções de controle de 

acesso aos meios físicos compartilhados na camada física (PHY). Como exemplos das 

funções providas, temos: endereçamento, coordenação de acesso, geração da sequência de 

controle de quadro e controle do mesmo e a delimitação do PDU (Protocol Data Unit) da 

camada LLC. Isto quer dizer que a subcamada MAC provê o endereçamento e 

reconhecimento de quadros como suporte para o LLC. 

Ainda de acordo com (DANTAS, 2002, p. 302), para realizar estas funções, o IEEE 

802.11 adotou como protocolo para subcamada MAC, o CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 

Access/Collision Avoidance). A motivação para isso é que os dispositivos de rádio não podem 

enviar e receber informação ao mesmo tempo como em uma LAN convencional como a 

Ethernet. Neste caso, ao contrário do que ocorre no CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access/Collision Detection) da rede Ethernet, não se tenta detectar a colisão e sim, evitá-la. 

Como o CSMA/CA não propicia a detecção de colisões, em uma rede sem fios, 

quando uma estação inicia uma transmissão de um quadro, ela o fará até o seu término, 

mesmo que uma colisão esteja ocorrendo e o quadro seja longo. Em ambientes sujeitos a 

colisões, isto acarretará na degradação do protocolo de múltiplo acesso e, portanto, é 

necessário utilizar técnicas que previnam eficientemente a ocorrência das mesmas (KUROSE; 

ROSS, 2006, p. 405). 

Para melhor compreender como o CSMA/CA opera, primeiramente devemos entender 

outro mecanismo usado em redes sem fio para evitar a perda de informações, o 

reconhecimento de quadro feito na camada de enlace. Sempre que um quadro é transmitido, o 

mesmo pode sofrer diversos tipos de interferências ao longo do caminho até o destino e ser 

corrompido ou perdido. Então, para que a perda da informação não seja detectada tardiamente 

pelos protocolos de camada de transporte, é usado o reconhecimento de quadro na camada de 

enlace para confirmar a entrega dos dados e, se necessário, providenciar sua retransmissão. A 

figura 3.7 ilustra o envio de informações de uma estação e a confirmação da entrega pelo 

destino. Nela observa-se a sequência: a estação ―Fonte‖ verifica que o canal está livre, 

aguarda um curto intervalo de tempo chamado de DIFS (Distributed Inter-Frame Space) e 

transmite todo o quadro com os dados. A estação ―Destino‖ recebe o quadro e, após o mesmo 
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passar por uma verificação de erro (CRC - Cyclic Redundance Check), aguarda um intervalo 

de tempo conhecido como SIFS (Short Inter-Frame) e devolve o quadro de reconhecimento 

(ACK - Acknowledge). Se a estação transmissora não receber o reconhecimento em um 

determinado período de tempo, considerará que ocorreu um erro e retransmitirá o quadro. Se 

após algumas tentativas de retransmissão, continuar sem receber o ACK, o quadro será 

descartado (KUROSE; ROSS, 2006, p. 405). 

 

 

Figura 3.7– Reconhecimento de Quadro na Camada de Enlace. (KUROSE; ROSS, 2006, p. 405) 

 

Agora, podemos analisar como se comporta o CSMA/CA. Segundo (KUROSE; 

ROSS, 2006, p. 405-406), o CSMA/CA ocorre em quatro fases, que são: 

1) Verifica se o meio está ocioso e, caso esteja, transmite o quadro após o tempo DIFS; 

2) Se o meio está ocupado, escolhe um valor aleatório de tempo de backoff e aguarda o meio 

ficar livre. Assim que o meio fica ocioso novamente, é feita contagem regressiva do tempo 

estipulado de backoff até zero; 

3) Quando o tempo de backoff atinge zero, é feita a transmissão do quadro e a estação 

aguarda pelo reconhecimento do mesmo (ACK); 

4) Se receber o ACK, a estação considera que a transmissão do quadro foi realizada com 

sucesso. Caso possua outro quadro para transmitir, reinicia o processo na fase 2. Se não 

receber o ACK, a estação inicia o processo de retransmissão do mesmo quadro a partir do 

tempo de backoff da fase 2. Mas desta vez escolhendo um tempo maior. 

Este processo é idêntico ao do CSMA/CD das redes Ethernet. No entanto, na fase 2, 

quando a estação verifica que o meio está livre, ainda é feita a contagem do tempo de backoff, 

retardando a transmissão, ao contrário do que aconteceria numa rede Ethernet, onde a 
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transmissão é imediata. Isto é feito desta forma porque pode haver outras estações também 

aguardando a liberação do meio para transmitir. Se o início da transmissão de todas fosse ao 

mesmo tempo, ocorreria a perda de informações. Adotando esta tática, se considerarmos que 

o tempo de backoff das estações que aguardam é quase sempre diferente, uma delas terá um 

tempo menor e irá transmitir primeiro, fazendo com que as demais detectem a reocupação do 

meio e voltem ao estado de espera. 

O padrão 802.11 oferece ainda outra forma de evitar colisões, através de um sistema 

opcional de reserva do meio, que visa resolver problemas como o mostrado na figura 3.8. 

Nela podemos ver que a área de cobertura de sinal do transmissor da estação H1 não é 

suficiente para que suas transmissões sejam percebidas pela estação H2 e vice-versa. Neste 

caso, quando uma das estações está transmitindo, a outra não percebe que o meio está 

ocupado e poderá tentar transmitir também (KUROSE; ROSS, 2006, p. 406). 

 

 

Figura 3.8 – Exemplo de Ambiente Propício a Colisões. (KUROSE; ROSS, 2006, p. 407) 

 

A solução para o problema da figura 3.8 é o uso de quadros de controle para reserva de 

canal. A estação que for transmitir, primeiramente deve enviar um quadro curto com um sinal 

RTS (Request To Send). O AP, por sua vez, responderá com um sinal CTS (Clear To Send) 

em broadcast, indicando para estação que ela pode transmitir e, para as demais que estiverem 

ao seu alcance, que o meio será ocupado. Apesar do uso do RTS/CTS reduzir 

consideravelmente a ocorrência de colisões, ele introduz atrasos e consome recursos de canal, 

por isso, não é muito empregado (KUROSE; ROSS, 2006, p. 407). 

 

3.5.2. A subcamada LLC 

A subcamada LLC foi definida no projeto 802 para utilizar um protocolo que ocultasse 

as diferenças entre os diversos tipos de redes 802.x, fornecendo um único formato e uma 
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única interface com a camada de rede do modelo OSI. A LLC forma a metade superior da 

camada de enlace de dados do projeto 802. 

O funcionamento da camada LLC se baseia em um antigo protocolo chamado HDLC e 

tem um funcionamento simples. A LLC recebe os dados da camada de rede, acrescenta um 

cabeçalho LLC e insere a estrutura resultante no campo de dados do quadro 802.x, sendo em 

seguida feita a transmissão. No receptor ocorre o processo inverso (TANENBAUM, 1997, p. 

346). 

 

3.6. Transmissão de Dados em Redes Wi-Fi (Camada PHY 802.11) 

 

A forma como é feita a transmissão de dados nas redes Wi-Fi é uma atribuição da 

camada física (PHY) do padrão IEEE 802.11. No início, eram definidas técnicas para 

modulação dos dados já codificados que apenas utilizavam o espalhamento de espectro em 

frequência, como FHSS e DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) em transmissões RF 

(Rádio Frequência) ou ainda, Infravermelho (WALKE, 2006, p. 82). Mas o aprimoramento 

da tecnologia permitiu que outras técnicas fossem agregadas ao padrão, como OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), para melhorar o desempenho das redes sem 

fio. 

Independente da tecnologia utilizada, todos os padrões da série IEEE 802.11 foram 

definidos para utilizarem duas faixas de frequência da banda não licenciada ISM (Industrial, 

Scientific and Medical): a faixa entre 2,4 e 2,4835 GHz (banda de 2,4 GHz) e a faixa entre 

5,725 e 5,850 GHz (banda de 5 GHz).  

 

Tabela 2 - Características da Banda não Licenciada ISM (GARG, 2007, p. 713) 

N.º Banda (GHz) 
Largura de 

Banda (MHz) 
Nível de Potência  

Técnica de 

Espalhamento de 

Espectro 

1 0,902–0,928 26 1W FHSS, DSSS 

2 2,4–2,4835 83,5 1W FHSS, DSSS 

3 5,725–5,850 125 1W FHSS, DSSS 

4 24,0–24,5 250 50 mW/m (até 3m) Não Aplicável 

 

A tabela 2 apresenta as faixas de frequências disponíveis e características da banda 

ISM. Na tabela temos: 

 Número (N.º): Número da faixa ISM; 
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 Banda: também chamada banda passante de um sinal, é o intervalo de frequências 

que compõem este sinal (SOARES; LEMOS; COLCHER, 1995, p. 47). Neste caso, 

representa a gama de frequências utilizáveis dentro de cada faixa ISM; 

 Largura de Banda: é o tamanho da banda passante do sinal, ou seja, a diferença 

entre a maior e a menor frequência que compõem o sinal (SOARES; LEMOS; 

COLCHER, 1995, p. 47). Nesta tabela, representa a máxima largura de canal 

alocável em cada faixa ISM; 

 Nível de Potência: é o nível máximo de potência que poderá ser usado em um 

transmissor operando em determinada faixa ISM; 

 Técnica de Espalhamento em Espectro: especifica a tecnologia de transmissão 

que deverá ser adotada em cada faixa ISM. As técnicas apresentadas são vistas em 

detalhes na seção 3.5.4. 

Apesar de serem adotadas duas faixas da banda ISM para redes wireless, os padrões 

802.11 que foram surgindo sempre optaram por uma faixa de frequências ou outra. Só 

recentemente o novo padrão 802.11n surgiu com a opção de uso das duas bandas para o 

mesmo padrão. Ainda assim, a banda de 2,4 GHz é a mais utilizada. 

 

3.6.1. Características da banda de 2,4 GHz 

A banda de 2,4 GHz, por ser uma banda não licenciada (não é necessário pagar para 

utilizar este espectro de frequências) é a mais utilizada para as redes wireless, assim como 

para outras aplicações, como forno de micro-ondas, telefones sem fio, etc. 

Para aplicação em redes Wi-Fi, como mostra a figura 3.9, foi feita uma divisão em 

diversos canais, que foram alocados dentro da faixa de cobertura dos 2,4 GHz. A figura traz 

os 13 canais utilizados na Europa (faixa também regulamentada no Brasil (ANATEL, 2008)). 

Mas, além destes, ainda existe um 14º canal (2,483 GHz), usado somente no Japão (GARG, 

2007, p. 726). 

Como a atribuição de frequências depende dos órgãos reguladores de cada país, nem 

sempre são usados todos os canais disponíveis nos equipamentos. No Brasil, por exemplo, são 

usados os 13 canais, assim como na Europa, mas é comum encontramos no mercado 

equipamentos importados de países da América do Norte, que possuem somente 11 canais 

disponíveis. 
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Figura 3.9 – Distribuição de canais da banda de 2,4 GHz.  

Adaptado de (WALKE et al., 2006, p. 82) 

 

 

A tabela 3 mostra as frequências e canais utilizados em algumas regiões do mundo, 

conforme definido pela norma de cada país. A distribuição de frequências no Brasil para todas 

e quaisquer aplicações é regulamentada pela ANATEL e pode ser consultada em (ANATEL, 

2009b). 

 

Tabela 3 – Canais da banda de 2,4 GHz usados pelo mundo. Adaptado de (GARG, 2007, p. 726) 

Número 

Canal 

Frequência 

GHz 

América do 

Norte 

Europa e 

Brasil 
Espanha França Japão 

1 2,412 X X    

2 2,417 X X    

3 2,422 X X    

4 2,427 X X    

5 2,432 X X    

6 2,437 X X    

7 2,442 X X    

8 2,447 X X    

9 2,452 X X    

10 2,457 X X X X  

11 2,462 X X X X  

12 2,467  X  X  

13 2,472  X  X  

14 2,483     X 

 

Esta divisão de canais da banda de 2,4 GHz considerou que seriam criados canais com 

largura de banda de 22 MHz, ou seja, a faixa do canal vai da frequência fundamental menos 
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11 MHz, até a frequência fundamental mais 11 MHz, como por exemplo: o canal 1 possui 

frequência fundamental de 2,412 GHz e sua faixa de frequências vai de 2,401 até 2,423 GHz. 

Esta forma de divisão faz com que os canais acabem sobrepostos, como mostra a figura 

3.10(a), causando interferências de uns nos outros. Se considerada toda a faixa de frequências 

disponíveis para todos os canais, verifica-se que somente os canais 1, 6 e 11 não se 

sobrepõem, como expõe a figura 3.10(b), possuindo um espaçamento de 3 MHz entre uma 

faixa e outra. 

 

 

Figura 3.10 (FARIAS, 2009) (a) – Sobreposição dos canais da banda de 2,4 GHz; (b) – Somente 

os canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem 

 

Na figura 3.11, vemos outros detalhes da separação entre os canais 1, 6 e 11. Estes 

possuem suas frequências fundamentais (2,412, 2,437 e 2,462 GHz, respectivamente) 

separadas por um intervalo de 25 MHz, que é maior que a largura de banda de cada canal (22 

MHz), fator determinante para que não ocorra a sobreposição de frequências. 

 

 

Figura 3.11 – Espaçamento entre as frequências fundamentais dos canais 1, 6 e 11.  

Adaptado de (GARG, 2007, p.726) 

 

Mas não são somente as faixas de frequências utilizáveis que os órgão reguladores de 

cada país definem. Eles também determinam qual a potência máxima que os equipamentos de 

transmissão em redes Wi-Fi poderão ter. De acordo com (WALKE et al., 2006, p. 48) a faixa 
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de espectro não licenciada está disponível a todos os usuários, mas está estritamente 

regulamentada. A utilização do espectro é permitida, desde que os dispositivos satisfaçam 

determinadas regras ou normas técnicas que atenuem as interferências resultantes da potência 

de transmissão ou que tenham capacidades de coexistência avançadas. A tabela 4 mostra as 

definições de potência máxima de transmissão Wi-Fi definida por alguns países/regiões. 

 

Tabela 4 – Potência Máxima do Wi-Fi pelo Mundo.  

Adaptado de (GARG, 2007, p. 727), (ANATEL, 2008) 

País Potência Máxima Wi-Fi 

América do Norte 1000 mW 

Brasil 400 mW 

Europa 100 mW 

Japão 10 mW/Hz 

 

3.6.2. Características da banda de 5 GHz 

A banda de frequências da faixa dos 5 GHz é pouco utilizada em wireless LANs, 

apesar de existirem padrões para isso. Se por um lado a indústria se dedicou mais a usar esta 

faixa em aplicações externas (outdoor), como por exemplo, em equipamentos do padrão IEEE 

802.16, por outro as próprias características regulatórias de cada país atrapalham a definição 

das frequências que podem ser usadas nos dispositivos Wi-Fi. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a faixa de frequências da banda de 5 GHz é 

definida como banda não licenciada U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure) 

e a faixa utilizável é ampliada. Enquanto a maior parte das faixas da banda ISM são aceitas 

em todo mundo, as faixas utilizáveis da banda de 5 GHz diferem muito entre os Estados 

Unidos e outras regiões, como Europa e Japão (WALKE et al., 2006, p. 48-49). 

A tabela 5 apresenta os canais e suas respectivas frequências, além da potência 

máxima de transmissão permitida para os equipamentos wireless de acordo com a 

regulamentação americana. 

Como pode ser visto em (GARG, 2007, p.732-733), a faixa americana é dividida em 

três faixas de 100 MHz cada: a banda de 5GHz baixa (5,15-5,25 GHz), a média (5,25-5,35 

GHz) e a alta (5,725-5,825 GHz). A baixa e a média juntas suportam 08 canais de 20 MHz 

dispostos em uma faixa com largura de banda total de 200 MHz, e a banda alta suporta mais 

04 canais de 20 MHz numa faixa 100 MHz. No total, as três bandas suportam até 12 canais 

não sobrepostos de 20 MHz, sendo as frequências fundamentais dos canais, 

consequentemente, separadas também por um intervalo de 20 MHz. 
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Tabela 5 – Frequências, Números dos Canais e Potência Máxima Permitida dos Equipamentos 

na Banda de 5 GHz para os EUA. Adaptado de (GARG, 2007, p.733) 

Banda de 

Frequências 
Número do Canal 

Frequências 

Fundamentais 

Potência Máxima 

Permitida 

Banda Baixa 

5,15-5,25 GHz 

36 5,180 GHz 

40 mW 

(2,5 mW/MHz) 

40 5,200 GHz 

44 5,220 GHz 

48 5,240 GHz 

Banda Média 

5,25-5,35 GHz 

52 5,260 GHz 

200 mW 

(12,5 mW/MHz) 

56 5,280 GHz 

60 5,300 GHz 

64 5,320 GHz 

Banda Alta 

5,725-5,825 GHz 

149 5,745 GHz 

800 mW 

(50 mW/MHz) 

153 5,765 GHz 

157 5,785 GHz 

161 5,805 GHz 

 

Na Europa, segundo (WALKE et al., 2006, p. 48), o processo de liberação dos 

regulamentos para operação dos espectros de frequência é muito lento, devido aos inúmeros 

órgãos existentes que tratam do assunto. Lá, a faixa de frequências entre 5,150 e 5,350 GHz é 

reservada para uso em ambientes fechados (indoor) com potência limitada em 200 mW, assim 

como a faixa entre 5,470 e 5,725 GHz, cujo uso em ambientes externos pode ser permitido, 

mas também sob limitação da potência do equipamento de transmissão utilizado em 1W. 

Acima destas faixas está a faixa ISM que é, praticamente, a única liberada.  

Já no Japão, segundo (WALKE et al., 2006, p. 49), a faixa de frequências entre 5,150 

e 5,350 GHz, também reservada para uso em ambientes fechados (indoor), admite uma 

potência máxima para os equipamentos de 10 mW/MHz (aproximadamente 160 mW), 

enquanto que a faixa entre 5,470 e 5,725 GHz pode ser usada para equipamentos externos 

com potência até 50 mW/MHz ou no máximo 1W. 

No Brasil, conforme resolução n.º 506/2008 da ANATEL (ANATEL, 2008), o uso das 

faixas de frequências entre 5,150 e 5,350 GHz e entre 5,470 e 5,725 GHz é feita nos mesmos 

moldes da Europa, enquanto que a faixa entre 5,725 e 5,850 GHz segue os preceitos da faixa 

ISM, permitindo o uso de equipamentos com potência de até 1W.  

 

3.6.3. Modulação de sinais em wireless LAN 

Conforme (DANTAS, 2002, p. 37), a modulação é um processo no qual certas 

características de uma onda, denominada de portadora, são modificadas segundo uma função 

modulante. No caso, a portadora consiste de um sinal de alta frequência e a função modulante 

ou sinal modulador, nada mais é que o sinal que se deseja transmitir. A figura 3.12 
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exemplifica este conceito. Nela, um sinal modulador, aplicado a uma onda portadora, resultou 

num sinal modulado em amplitude (a amplitude do sinal resultante aumenta ou diminui, 

conforme o sinal da informação transmitida). 

 

 

Figura 3.12 – Modulação de um Sinal. Adaptado de (VIVA SEM FIO, 2009) 

 

Existem três métodos básicos de modulação de sinais analógicos, que são: a 

modulação por amplitude (AM - Amplitude Modulation), onde a amplitude da portadora sofre 

variação conforme o sinal modulante, a modulação em frequência (FM - Frequency 

Modulation), onde a frequência da portadora é alterada com base no sinal que é transmitido e, 

a modulação por fase (PM - Phase Modulation), onde a fase do sinal de portadora é alterada 

conforme as características do sinal de informação.  

De acordo com (SOARES; LEMOS; COLCHER, 1995, p. 57), no caso específico do 

sinal modulador ser um sinal digital (como os transmitidos em redes de computadores), essas 

técnicas tomam as seguintes denominações: 

 Modulação por Chaveamento da Amplitude – ASK (Amplitude Shift Keying); 

 Modulação por Chaveamento da Frequência – FSK (Frequency Shift Keying); 

 Modulação por Chaveamento de Fase – PSK (Phase Shift Keying). 

A figura 3.13 ilustra estas três técnicas de modulação digital. Partindo de um sinal 

binário que deve ser transmitido (a), temos o sinal resultante para modulação ASK (b), FSK 

(c) e PSK (d). 

A partir destes métodos básicos, outros métodos de modulação foram desenvolvidos, 

combinando ou aperfeiçoando estes métodos, de forma a propiciar a transmissão do maior 

número de informações possíveis por unidade de tempo. São estes métodos que possibilitam o 

uso de redes de computadores sem fio e que estão permitindo a evolução das mesmas. 
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Na literatura de redes e transmissão de dados é comum tratar as informações 

transmitidas com modulação digital como transmissão de símbolos por segundo, onde um 

símbolo pode representar uma sequência ou combinação de informações binárias. 

 

 

Figura 3.13 – Métodos de Modulação: (a) Sinal Binário com a Informação; (b) Sinal ASK; (c) 

Sinal FSK; (d) Sinal PSK. Adaptado de (TANENBAUM, 1997, p. 125) 

 

Alguns exemplos de tipos de modulação digital, também usadas em redes wireless 

são: 

 BPSK – Binary Phase Shift Keying: este tipo de modulação faz o chaveamento de 

portadora por fase (uma fase representa o valor ―0‖ e outra fase, o valor ―1‖). É um 

tipo de transmissão pouco eficiente, pois só permite a transmissão de um único bit 

por símbolo (SANTOS JR, 2008, p. 70); 

 QPSK – Quadrature Phase Shift Keying: este também é um tipo de modulação que 

faz o chaveamento de portadora por fase. No entanto, é mais eficiente que o 

BPSK, pois faz o chaveamento de fase em quadratura, ou seja, a portadora pode ter 

quatro fases em um dado instante, separadas em 90º. Cada uma das fases 

representa uma sequência de dois bits, fazendo com que este tipo de modulação 

transporte o dobro de informações do anterior (SANTOS JR, 2008, p. 71); 

 QAM – Quadrature Amplitude Modulation: esta técnica combina a modulação em 

quadratura de fase com a modulação em amplitude, permitindo que sejam 
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transferidos símbolos com sequências maiores de bits. Pode-se ter até 16 estados 

possíveis para a portadora e símbolos que representam até 04 bits, obtendo assim 

maior eficiência espectral. Existem modulações QAM para combinações de 

diversos bits, como: 4-QAM, 16-QAM, 32-QAM e 64-QAM (SANTOS JR, 2008, 

p. 72); 

 CCK – Complemetary Code Keying: conforme (SANTOS JR, 2008, p. 73), o CCK 

é uma codificação da modulação QPSK, na qual os bits de dados originais são 

mapeados para um símbolo de dados correspondentes. O símbolo de dados é então 

aplicado a várias fases de onda analógica, como em uma modulação por 

deslocamento de fase. A onda resultante é similar a modulação QPSK original, 

porém, a taxa de transmissão resultante é quase seis vezes maior. O CCK usa 

complexas funções conhecidas como complementary codes para enviar dados 

adicionais na forma de onda, criando o que se chama de chips.  

O CCK pode ser de 04 bits, onde 02 bits são modulados com QPSK e os outros 

dois são codificados em 04 palavras complexas de 08 chips (bits), ou pode ser de 

08 bits, com 02 bits modulados em QPSK e os outros seis codificados em 64 

palavras complexas de 08 chips (bits), dobrando a taxa de transmissão; 

 DBPSK – Differential Binary Phase Shift Keying: é uma variante do BPSK, com a 

diferença de que o valor do símbolo é representado por uma mudança de fase e 

não, por um valor absoluto de fase (RACKLEY, 2007, p. 384); 

 DQPSK – Differential Quadrature Phase Shift Keying: é um método de 

modulação similar ao QPSK, mas com a particularidade de que, ao invés de ser 

enviado um símbolo correspondente a um parâmetro puro de fase (cada símbolo 

representar um ângulo de fase fixo), este símbolo representa uma variação de fase, 

ou seja, cada símbolo diferente provoca uma determinada variação de fase na onda 

da portadora. Considerando o símbolo de 02 bits, esta variação poderá ser de +0º, 

+90º, +180º ou +270º (MALBURG, 2004);  

 GFSK – Gaussian Frequency Shift Keyin: é um tipo de modulação similar ao FSK. 

Mas neste caso, antes dos dados (pulsos) entrarem no modulador eles passam por 

um filtro gaussiano, de modo a reduzir a largura espectral dos mesmos. O filtro 

gaussiano suaviza as transições entre os valores dos pulsos de dados (MALBURG, 

2004). 
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3.6.4. Tecnologia de transmissão por espalhamento espectral 

A técnica de modulação usando espalhamento espectral surgiu no fim da segunda 

guerra mundial, início dos anos 50, no desenvolvimento de um sistema militar de radar 

moderno (CHEN; GUIZANI, 2006, p.36). 

De acordo com (GARG, 2007, p. 317), em um sistema de espalhamento espectral 

(spread spectrum), a transmissão utiliza uma banda de frequências muito maior do que a 

largura de banda do sinal que está sendo transmitido. Por exemplo, um sinal na faixa de 

poucos kHz seria transmitido espalhado em uma banda com largura da ordem de muitos MHz. 

Neste caso, o processo de modulação e demodulação representa uma grande vantagem quanto 

à relação sinal-ruído da transmissão. 

O processo do spread spectrum consiste basicamente em modular uma segunda vez 

uma portadora de dados já modulados (codificados). Conforme (MULLER, 2003, p. 344), é 

uma técnica de codificação digital onde um sinal de banda estreita é espalhado em um amplo 

espectro de frequências, como representado na figura 3.14. Neste caso, a maior largura de 

banda utilizada advém de um maior número de bits transmitidos, resultado da operação de 

codificação dos dados realizada antes da modulação para transmissão. Isto gera segurança à 

transmissão e torna a mesma resistente aos ruídos e interferências de banda estreita 

 

 

Figura 3.14 – Transmissão por Espalhamento Espectral (Spread Spectrum).  

Adaptado de (MULLER, 2003, p.345) 

 

O espalhamento da potência do sinal em uma maior banda de frequências com 

potências mais baixas torna a transmissão mais robusta e também menos suscetível a ruídos. 

Além do que, como o transmissor e o receptor utilizam o mesmo código de espalhamento, é 
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fácil para este último regenerar o sinal para sua forma original. Isto torna esta técnica 

confiável e vantajosa em relação aos sistemas de transmissão em banda estreita. 

Atualmente existem duas técnicas de transmissão bem disseminadas baseadas na 

tecnologia de espalhamento espectral: a técnica de salto em frequência (FHSS) e a de 

sequência direta (DSSS). 

 

3.6.4.1. FHSS 

Conforme (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 55), um método para fazer o espalhamento em 

espectro de uma portadora de dados modulados é mudar a frequência de portadora da 

transmissão de um valor para outro periodicamente. Este método é chamado de FHSS. 

No FHSS, o grupo de estações em comunicação opera em uma frequência apenas 

durante um curto intervalo de tempo, antes de selecionar (saltar para) outra frequência para 

manter a comunicação. Qual nova frequência será usada já é de conhecimento de todas as 

estações envolvidas, visto que elas seguem uma lista pseudo-aleatória de frequências a utilizar 

já definida (WALKE et al., 2006, p. 83). 

A figura 3.15 ilustra o conceito de operação da técnica FHSS. Note que a cada 

intervalo de tempo (time slot) a transmissão muda para uma frequência diferente. 

 

 

Figura 3.15 – Operação da técnica FHSS. (SEGURIDAD MOBILE, 2009) 

 

Com esta característica de funcionamento, de acordo com (SANTOS JR, 2008, p. 124) 

pode-se dizer que o FHSS é resistente à interferência de banda estreita (mas não é imune). 

Assim, se um sinal interferir em um sinal FHSS em uma determinada frequência, somente 

aquela porção do sinal será perdida, o resto do sinal spread sprectrum permanecerá intacto. 

A figura 3.16 demonstra a idéia de resistência a ruídos da técnica FHSS. Nesta 

representação o sinal interferente situa-se entre as frequências fundamentais do canal 3 (2,422 
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GHz) e 4 (2,427 GHz), e somente um intervalo de transmissão (entre o intervalo de tempo 2 e 

3) foi afetado, o que pode não representar uma perda significante para os dados transmitidos, 

já que quase todos os intervalos de transmissão não sofreram interferência. 

 

 

Figura 3.16 – Interferência em uma Transmissão em FHSS.  

Adaptado de (SANTOS JR, 2008, p. 124) 

 

3.6.4.2. DSSS 

Segundo (MULLER, 2003, p.345), a técnica de espalhamento de sequência direta é a 

mais comum utilizada hoje em dia. Nesta técnica, o sinal de rádio é espalhado em uma banda 

muito maior que a efetivamente necessária para os dados. Como apresentado na figura 3.17, 

cada bit é quebrado em múltiplos ―subbits‖, para ser transmitido. Em outras palavras, são 

adicionados à transmissão vários bits redundantes que, de acordo com (OUELLET et al., 

2002), são chamados de chips. 

O DSSS adiciona ao menos 10 bits redundantes para cada bit transmitido, o que 

resulta em uma codificação chamada de chip de 11 bits. O normal é que sejam usados chips 

de 11 a 20 bits, conforme a aplicação. 

Como explica (SANTOS JR, 2008, p. 126), a sequência de chips, ou seja, a sequência 

de bits que será transmitida simultaneamente e que representa um único bit é obtida através de 

uma operação booleana do tipo XOR (OU exclusivo) feita entre o bit do dado e uma 

sequência de bits pseudo-randômicos, chamada de código de Barker (Barker Code), o que 

gera uma sequência de bits aleatórios para representar o bit ―0‖ e outra inversa para o bit ―1‖. 
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Figura 3.17 – Processo de Codificação de Sinais em Sequências de Chips.  

(OLIVEIRA; BERNAL FILHO, 2003, p. 4) 

  

Com a evolução do DSSS, outro código pseudo-randômico passou a ser utilizado, o 

CCK, que permite uma transferência maior de bits de dados por sequência de chips 

transmitida e proporciona uma taxa de transmissão de dados maior (EFAGUNDES, 2009). 

A figura 3.18 mostra uma representação de como opera um transmissor DSSS. Na 

tabela 6, temos um exemplo de codificação DSSS, demonstrando como seria a sequência de 

onze bits a serem transmitidos para cada bit de dado, quando usado o chip de 11 bits e código 

Barker. 

 

Figura 3.18 – Transmissor DSSS. Adaptado de (SANTOS JR, 2008, p. 126) 

 

Tabela 6 - Codificação DSSS com Chip de 11 bits. Adaptado de (OUELLET et al., 2002) 

Bit de dado Sequência a ser transmitida 

0 10010010110 

1 01101101001 

 

Esta sequência de bits criada aleatoriamente gera uma grande vantagem para o DSSS. 

Como o código gerado é praticamente único, dificilmente outra transmissão na mesma área 

utilizará o mesmo código, o que gera baixa interferência entre os sistemas. O único requisito é 

que o receptor conheça o código usado pelo o transmissor, o que possibilitará a decodificação 

e recuperação dos dados (OUELLET et al., 2002).  
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 Quanto à propagação, a sequência de bits é espalhada no espaço de frequência do 

canal de transmissão. Como para transmitir um bit ―1‖ é necessário 2 MHz de largura de 

banda, usando-se um chip de 11 bits será necessário uma portadora de 22 MHz. Mas desta 

forma, assegura-se que mesmo que parte dos chips seja perdida, o receptor ainda consiga 

recuperar a informação apenas com os bits que receber. No caso do chip de 11 bits, até 9 bits 

podem ser danificados, que o receptor ainda poderá regenerar o dado recebido (SANTOS JR, 

2008, p. 126). 

Uma grande diferença da técnica DSSS para FHSS é que, enquanto este último faz a 

transmissão usando os canais disponíveis em momentos alternados, o DSSS utiliza apenas um 

único canal para transmissão. Olhando pelo lado das redes wireless vemos que o DSSS 

poderia utilizar, teoricamente, os 14 canais possíveis da banda ISM de 2,4 GHz em 14 

transmissões entre transmissores e receptores diferentes, ao passo que o FHSS utilizaria todos 

para uma única transmissão. Entretanto, como há sobreposição da banda dos canais e isto gera 

interferência, o DSSS só opera adequadamente simultaneamente nos canais onde não há 

sobreposição de banda. No caso, os canais 1, 6 e 11 da banda de 2,4 GHz que, conforme 

citado na seção 3.5.1 e ilustrado nas figuras 3.10 e 3.11, não se sobrepõem e têm suas bandas 

separadas por uma faixa de 3 MHz (SANTOS JR, 2008, p. 129). 

Na banda ISM de 5 GHz a sobreposição de canais não ocorre e, logo, todos poderiam 

ser usados em transmissões DSSS independentes, simultaneamente. 

 

3.6.5. Tecnologia de transmissão OFDM 

Segundo (OLEXA, 2005, p. 62), o OFDM é uma variante de FDM (Frequency 

Division Multiplexing) que, ao invés de utilizar uma simples portadora com um canal, utiliza 

um grande número de pequenos canais sobrepostos para transmitir os dados. Cada um destes 

subcanais tem seu próprio modulador e se comportam como transmissores independentes. Os 

canais se sobrepõem, mas são espaçados em frequências precisas, de forma a proporcionar 

ortogonalidade (causando a menor interferência possível de um canal no outro). O centro da 

portadora modulada fica nas extremidades das portadoras dos canais adjacentes, fazendo com 

que os demoduladores independentes do receptor não ―percebam‖ as frequências dos canais 

diferentes dos seus. A figura 3.19 ilustra a ocupação dos canais OFDM no domínio da 

frequência e a figura 3.20 mostra as portadoras dos subcanais no domínio do tempo. 
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Outros princípios de transmissão utilizados pelo OFDM, além das múltiplas 

portadoras (subcanais) são a transmissão com múltiplas taxas e também, de múltiplos 

símbolos (GARG, 2007, p. 173), ampliando sua capacidade de transporte. 

 

 

Figura 3.19 – Subcanais (Tons) OFDM no Domínio da Frequência.  

Adaptado de (OLEXA, 2005, p. 63) 

 

O OFDM apresenta como benefícios: a elevada eficiência espectral, grande 

flexibilidade para se adaptar à largura de banda de canal disponível e menor suscetibilidade a 

distorções de múltiplos caminhos. Isto é muito útil no ambiente de propagação terrestre, onde 

ocorrem reflexões de sinal e o mesmo pode chegar ao receptor por vários caminhos em 

tempos diferentes, causando distorções. 

 

 

Figura 3.20 – Subcanais (Tons) OFDM no Domínio do Tempo.  

Adaptado de (RACKLEY, 2007, p. 91) 

 

Por outro lado, o OFDM apresenta o inconveniente de ser suscetível a interferências 

de sinais de banda estreita, o que exige que os transmissores OFDM utilizem osciladores 

muito estáveis, pois são admitidas poucas variações de frequência. Por este motivo, esta 

tecnologia se tornou acessível somente há poucos anos, apesar de existir há muito mais tempo 

(OLEXA, 2005, p. 62). 
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Outra característica do OFDM é que, como seus subcanais são independentes, eles 

podem utilizar modulações também independentes. Cada canal pode usar modulação BPSK 

ou QAM, por exemplo. A idéia é utilizar a modulação que se adapte melhor ao meio de 

propagação na frequência em que o canal opera. Isto torna o sistema OFDM complexo, mas 

em contrapartida, toda a capacidade do canal pode ser explorada, com a seleção dinâmica das 

características de cada subcanal, visando o melhor desempenho (OLEXA, 2005, p. 63). 

Entretanto, ainda de acordo com (OLEXA, 2005, p. 63), os equipamentos atualmente 

no mercado não implementam tanta complexidade. O normal é que os mesmos assumam uma 

determinada modulação para todos os seus subcanais. Os fabricantes oferecem soluções 

proprietárias com complexidade que varia de acordo com o uso que o equipamento deverá ter. 

 

3.7. A Técnica de Transmissão MIMO 

 

Quando se transmite uma informação pelo ar usando ondas eletromagnéticas, é normal 

que as ondas, conforme os tipos de antenas utilizados, se propaguem em várias direções. Isto 

faz com o receptor receba os mesmos sinais de direções diferentes em diferentes intervalos de 

tempo, o que causa distorções e a degradação da informação. Utilizando-se vários 

transmissores e receptores (com múltiplas antenas) nos dispositivos envolvidos na 

comunicação, é possível obter vantagens desta característica de propagação de RF. É 

justamente isto que a tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) faz: o transmissor 

emite múltiplos fluxos de dados, que serão recebidos por múltiplos receptores no destino 

(RACKLEY, 2007, p. 124), como ilustrado na figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 – Aplicação da Técnica MIMO. 
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Para que seja possível a recuperação dos dados no receptor, é aplicada uma 

modelagem matemática dos caminhos de propagação do sinal e usado um período de 

calibração dos canais durante cada transmissão de pacotes de dados. 

A tecnologia MIMO normalmente é associada com uma técnica de multiplexação por 

divisão do espaço (SDM - Space Division Multiplexing), análoga à multiplexação FDM. No 

entanto, ao invés de diferentes frequências transportando dados simultaneamente, no MIMO 

são caminhos diferentes no espaço que transportam os dados de forma paralela (RACKLEY, 

2007, p. 124). 

A mesma banda disponível é utilizada paralelamente para criar múltiplos caminhos 

entre o transmissor e o receptor. Se todos os caminhos oferecem boas condições e podem ser 

perfeitamente separados, a capacidade de transmissão global da comunicação aumenta 

linearmente em razão dos canais independentes utilizados. Em um sistema com ―m‖ 

transmissores e ―n‖ receptores, o número de caminhos independentes será o mínimo de ―m‖ e 

―n‖ (RACKLEY, 2007, p. 125). 

Na prática, dificilmente todos os canais utilizados apresentarão as mesmas condições 

ou poderão ser totalmente separados e o desempenho do sistema será determinado por 

coeficientes denominados ―valores singulares‖, que caracterizam cada caminho entre a antena 

do transmissor e do receptor. Esses ―valores singulares‖ são definidos por um preâmbulo de 

treinamento transmitido em cada pacote e por sinais de identificação emitidos por cada 

antena. Com estes dados que evidenciam as condições de cada canal, o receptor consegue 

calcular os ―valores singulares‖ e recuperar as informações transmitidas. 

A tecnologia de transmissão MIMO pode ser usada para o aumento da taxa de 

transferência de informações ou para aumentar a robustez de um link de comunicação. Na 

especificação IEEE 802.11n, descrita no capítulo 4, ela foi adotada para aumentar a 

capacidade de transporte da camada física de rádios de 54 Mbps para mais de 200 Mbps 

(RACKLEY, 2007, p. 125). 

 

3.8. Fatores que Prejudicam a Transmissão 

 

As redes wireless, como a maioria dos sistemas de comunicação sem fio, utilizam-se 

de ondas de rádio eletromagnéticas para fazer a troca de informações, usando como meio 

físico para transporte a propagação pelo ar. Como este é o meio de transmissão mais utilizado 

por diversas tecnologias que fazem parte do nosso dia-a-dia, como TV, rádio, telefonia 
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celular, acesso móvel à Internet, etc., é natural que uma transmissão interfira nas outras, 

principalmente quando se tratam de comunicações feitas nas mesmas faixas de frequência. 

Somente por estas características, podemos ver que as redes sem fio estão sujeitas aos 

mais diversos tipos de interferências de outros equipamentos. Mas existe uma série de fatores 

que podem prejudicar o desempenho de wireless LANs, gerando a atenuação ou perda de 

sinal, limitação de alcance e, nos piores casos, a impossibilidade de comunicação. 

Dentre as principais causas de prejuízos às comunicações em redes sem fio, podemos 

citar: 

Interferência de RF: A grande maioria das redes Wi-Fi utiliza a faixa ISM de 2,4 

GHz, como já mencionado anteriormente. Como se trata de uma faixa de frequências não 

licenciada, ou seja, onde não é necessário pagar para utilizá-la, muitos fabricantes, dos mais 

diversos dispositivos, optaram pelo seu uso. Alguns exemplos são: forno de micro-ondas, 

aparelhos telefônicos sem fio (cordless), dispositivos Bluetooth, alguns equipamentos de 

controle remoto, câmeras wireless, outras redes sem fio, etc. Isto faz com que a ―poluição‖ do 

espectro eletromagnético onde trafegam os dados de redes sem fios fique muito grande, 

causando ruídos nas transmissões, degradação de sinal e perdas de informações (SANTOS JR, 

2008, p. 363). 

Características do Ambiente: O ambiente onde uma rede sem fios está inserida 

influencia diretamente em seu funcionamento. Até mesmo a hora do dia influencia em uma 

transmissão. Por ser uma tecnologia de rádio, as redes wireless sofrem muitas influencias 

atmosféricas. Um exemplo é que elas apresentam recepção melhor dos sinais durante a noite 

do que durante o dia (RANDALL; SOSINSKY, 2005, p. 138).  

Também ocorrem influências dos objetos em torno de uma rede sem fios. De acordo 

com (SANTOS JR, 2008, p. 364), paredes de diferentes espessuras, fosso de elevadores, 

móveis de aço, pessoas e outros obstáculos oferecem variados graus de atenuação do sinal, 

que provoca irregularidades no padrão de propagação da onda de radiofreqüência. Um 

exemplo típico é a atenuação gerada por uma parede. Cada parede no caminho de um sinal 

pode diminuir o alcance do mesmo em 30 metros em média (RANDALL; SOSINSKY, 2005, 

p. 137). 

Os materiais que compõem os obstáculos aos sinais são outros componentes nocivos 

às redes, porque dependendo destes materiais, podem ocorrer efeitos que mudam o sentido de 

propagação das ondas de RF, sua atenuação ou perda. São efeitos como: difração (efeito que 

causa um encurvamento nas ondas eletromagnéticas, quando elas contornam um objeto), 

reflexão (a onda é refletida num processo idêntico ao de um espelho e muda de direção), 



61 

 

dispersão (quando a onda incide sobre vários objetos pequenos e reflete em várias direções), 

refração (distorção da onda de rádio quando esta atravessa um corpo) e absorção do sinal 

(ocorre quando a onda não atravessa um objeto, nem é refletida, sendo perdida naquele ponto) 

(SANTOS JR, 2008, p. 365) (SILVA, 2008, p. 24-25). Para melhor ilustrar este fato, a tabela 

7 apresenta a atenuação relativa provocada por determinados obstáculos, de acordo com os 

materiais de que são feitos. 

 

Tabela 7 – Atenuação Relativa Provocada Por Obstáculos.  

Adaptado de (SANTOS JR, 2008, p. 364) 

Obstrução 
Grau de 

Atenuação 
Exemplos 

Espaço aberto Baixo Jardim, quintal 

Madeira Baixo Paredes internas, portas, pisos 

Plástico Baixo Paredes internas 

Material sintético Baixo Divisórias, tratamento para home theather 

Amianto Baixo Telhados 

Vidro Baixo Janelas sem pintura 

Corpo humano Médio Grupo de pessoas 

Água Médio Madeira úmida, aquário, reservatórios 

Tijolos Médio Paredes internas e externas, lajes 

Mármore Médio Paredes internas e externas, pisos 

Cerâmica Alto Telhados e pisos 

Papel Alto Pilhas de papel estocado, jornais, livros 

Concreto Alto Pisos, paredes externas, pilares 

Vidro à prova de balas Alto Janelas e portas 

Superfícies espelhadas* Muito alto Espelhos 

Metal* Muito alto 
Paredes internas e externas, arquivos de aço, 

reforço de paredes de concreto e pisos 

(*) Refletem os sinais de RF. 

 

Distância: De acordo com (SANTOS JR, 2008, p. 365), quanto maior a distância 

entre um Access Point e as estações, pior será a qualidade do sinal. A força do sinal é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância. 

A figura 3.22 ilustra esta condição. Nela está representado um AP de 11 Mbps. Pode-

se verificar que esta velocidade só é alcançada em volta do AP. À medida que as estações se 

afastarem, ainda poderão receber sinal de rádio, mas a velocidade da conexão cairá 

drasticamente, até que a conexão se torne impossível. 



62 

 

 

Figura 3.22 – Influência da Distância na Velocidade de Conexão.  

Adaptado de (SANTOS JR, 2008, p. 365) 

 

3.9. Revisões Ratificadas do Padrão IEEE 802.11 

 

Segundo (NICOPOLITIDIS et al., 2003, p. 239), o nascimento das redes sem fio 

ocorreu em meados da década de 1980, quando nos Estados Unidos o FCC (Federal 

Communications Commission) autorizou o uso público das bandas ISM. Esta decisão 

eliminou a necessidade de licenças de operação de produtos sem fio para as empresas. Desde 

então, tem havido um crescimento substancial na área de WLANs (Wireless Local Area 

Networks). No entanto, a falta de normas fez com que surgissem no mercado muitos produtos 

proprietários que, na maioria das vezes, eram incompatíveis entre si. Logo, a necessidade de 

padronização surgiu. 

A primeira tentativa de padronização das redes sem fio foi feita no fim dos anos 80 

pelo IEEE através do grupo de trabalho 802.4, o qual ficou responsável por desenvolver um 

método de acesso para redes sem fio baseado em redes token ring. Mas logo eles perceberam 

que este método não era eficiente. 

O comitê executivo do projeto IEEE 802 resolveu então criar um padrão alternativo 

para redes sem fio, formando o grupo de trabalho IEEE 802.11, que seria responsável por 

definir os padrões físicos e da subcamada MAC para redes wireless (NICOPOLITIDIS et al., 

2003, p. 239). 

O padrão IEEE 802.11 é continuamente atualizado através de revisões (amendments) 

como 802.11a, 802.11b, 802.11d, etc. Estas revisões são ratificadas combinando a versão 
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anterior do padrão com todas as revisões publicadas até a data de publicação da nova revisão 

(PIRES, 2007). 

 

3.9.1. 802.11 

O primeiro padrão 802.11 foi finalizado em 26 de junho 1997 (OUELLET et al., 2002, 

p. 65), levando em consideração as pesquisas e os produtos existentes, num esforço de 

combinar as questões técnicas e as questões de mercado (NICOPOLITIDIS et al., 2003, p. 

239). 

Este padrão definia o uso da faixa ISM com velocidades de até 2 Mbps, usando 

tecnologia de espalhamento de espectro, além de definir como deveriam trabalhar a camada 

física e camada MAC da conexão, as primitivas de segurança e os modos básicos de operação 

(KHAN; KHWAJA, 2003, p. 46). 

O padrão 802.11, assim como os demais da mesma série, especificava a operação das 

camadas física e da subcamada MAC da camada de enlace das redes sem fio. Como ilustrado 

na figura 3.23, além da definição da subcamada MAC (serviços e protocolos), também eram 

definidas três opções de camadas físicas possíveis, uma baseada em infravermelho (IR) e duas 

em RF (FHSS e DSSS) (OUELLET et al., 2002, p. 66-67). 

 

 

Figura 3.23 – Camadas Física e de Enlace do 802.11.  

Adaptado de (OUELLET et al., 2002, p. 66-67) 

 

Devido às limitações do infravermelho, que requeria visada direta nas transmissões, 

ele foi pouco desenvolvido. As implementações do 802.11 acabaram por ser, na maioria dos 

casos, feitas com o uso da camada física em RF, quase sempre usando DSSS, com 

velocidades de 1 ou 2 Mbps na banda de 2,4 GHz (OUELLET et al., 2002, p. 66-67). 

Ainda segundo (OUELLET et al., 2002, p. 66-67), o 802.11 foi o primeiro importante 

passo para o desenvolvimento das tecnologias de redes sem fio. O escopo do PAR (Project 

Authorization Request) 802.11 afirmava que (em tradução livre) ―... o alcance das propostas 

de normas (de redes sem fio) é o de desenvolver uma especificação para conectividade sem 

fio de estações fixas, portáteis e que se deslocam dentro de uma área local.‖ O PAR também 
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citava que ―... o objetivo da norma é fornecer conexões sem fio para máquinas e 

equipamentos automáticos ou estações que exigem uma rápida implantação e que, podem ser 

portáteis, de mão, ou montadas em veículos que se deslocam dentro de uma área local.‖ O 

resultado foi o chamado padrão IEEE para redes locais sem fio (Wireless LANs). 

 

3.9.2. 802.11b 

Em 16 de setembro de 1999, o IEEE ratificou o padrão 802.11, apresentando uma 

nova revisão, o chamado 802.11 High Rate (HR/DSSS) ou 802.11b. Este padrão oferecia uma 

alta taxa de transmissão de dados (em relação ao padrão original) e mantinha a 

compatibilidade com o 802.11, também utilizando a banda ISM de 2,4 GHz. Sua arquitetura, 

facilidades e serviços são os mesmos definidos no 802.11 original. O que mudou foi a camada 

física, desenvolvida para maior velocidade e comunicação mais robusta (OUELLET et al., 

2002, p. 77-78). 

A principal contribuição do 802.11b para o padrão de redes sem fio foi o aumento da 

velocidade de transmissão para 5,5 e 11 Mbps. Para conseguir isso, foi necessário definir uma 

única técnica de transmissão para camada física, sendo adotada a DSSS. Logo, o 802.11b é 

compatível com 802.11 nas velocidades de 1 e 2 Mbps usando DSSS. O FHSS não é 

suportado. O uso do FHSS com taxas de transferência de dados mais altas iria infringir as 

regulamentações do FCC e, por isso, foi optado por abandonar o uso desta técnica 

(OUELLET et al., 2002, p. 77-78).  

Para chegar à velocidade de 11 Mbps, o 802.11b emprega a técnica de codificação em 

chips CCK e modulação QPSK, que permite a transmissão de 11 Mbps no espectro de 22 

MHz do canal DSSS (NICOPOLITIDIS et al., 2003, p. 267-268). Na tabela 8, pode-se 

observar os tipos de codificação e técnicas de modulação DSSS usados para obter cada taxa 

de transmissão nominal do 802.11b. 

 
Tabela 8 – 802.11b DSSS: Esquemas de Modulação, Codificação e Taxas de Transmissão. 

Adaptado de (RACKLEY, 2007, p. 153) 

Modulação 

Tamanho do 

Código 

(Chip) em 

bits 

Tipo de 

Código 

Taxa de 

Símbolos 

(Msps) 

Dados por 

Símbolo 

Taxa de 

Transmissão 

(Mbps) 

BPSK 11 Barker 1 1 1 

QPSK 11 Barker 1 2 2 

DQPSK 8 CCK 1,375 4 5,5 

DQPSK 8 CCK 1,375 8 11 
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Conforme (OUELLET et al., 2002, p. 77-78), os dispositivos 802.11b utilizam 

alocação dinâmica de taxa de transferência. Quando uma estação se afasta da área ideal de 

comunicação e há um aumento da taxa de erros, automaticamente a velocidade de 

comunicação é diminuída para velocidades pré-estabelecidas, chamadas de fallback. Quando 

as estações voltam para uma posição melhor, a velocidade volta a subir. O 802.11b opera nas 

velocidades de 11, 5,5, 2 e 1 Mbps. Esta condição foi representada na figura 3.22, quando 

explicado sobre a influência das distâncias nas transmissões wireless. 

 

3.9.3. 802.11a 

O padrão 802.11a foi aprovado em dezembro de 1999, quase na mesma época em que 

foi aprovado o padrão 802.11b. É uma extensão do padrão 802.11, mas desenhado para operar 

com velocidade de até 54 Mbps, além de fallback (taxas de transmissão menores que podem 

ser utilizadas caso a qualidade da comunicação não permita alcançar a velocidade máxima) de 

48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps . Também se difere do primeiro padrão por operar na banda 

ISM de 5GHz e utilizar a técnica de transmissão OFDM (KHAN; KHWAJA, 2003, p. 52). 

Segundo (OUELLET et al., 2002, p. 79), quando o IEEE ratificou os padrões 802.11a 

e 802.11b, seu objetivo era criar uma tecnologia baseada em padrões que poderiam abranger 

múltiplos tipos de codificações físicas, frequências e aplicações, da mesma forma que foi 

aplicado no 802.3 (redes cabeadas) para taxas de 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast 

Ethernet) e 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Por isso, tal como os padrões Ethernet e Fast Ethernet, 

o 802.11a e o 802.11b compartilham uma subcamada MAC idêntica. 

Entretanto, o Ethernet e o Fast Ethernet utilizam o mesmo esquema de codificação na 

camada física, enquanto que o 802.11a utiliza uma codificação totalmente diferente do 

802.11b, o OFDM. 

A tentativa feita pelo IEEE gerou inconvenientes para o padrão 802.11a, pois utilizar a 

mesma camada MAC do 802.11b, o fez herdar a mesma ineficiência residente nesta 

implementação. O MAC 802.11b é apenas 70% eficiente, o que faz com que a taxa máxima 

de transferência de dados fique perto dos 6 Mbps. Consequentemente, o 802.11a acaba tendo 

uma taxa máxima de transferência de dados em torno dos 30 Mbps, apesar se ser especificado 

para 54 Mbps (OUELLET et al., 2002, p. 79). 

O padrão 802.11a não foi bem aceito pelo mercado, pois requeria equipamentos 

complexos e caros, e não oferecia compatibilidade com redes 802.11 e 802.11b, que usavam 
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dispositivos de menor valor e se disseminaram mais rapidamente (KHAN; KHWAJA, 2003, 

p. 52). 

 

3.9.4. 802.11g 

O padrão 802.11g é o mais comum atualmente, sendo a solução preferida das pessoas 

que utilizam redes sem fio principalmente para o compartilhamento de Internet. 

Este padrão, aprovado em 12 de junho de 2003 pelo IEEE (IEEE, 2003), foi 

desenvolvido para juntar o que os padrões 802.11b e 802.11a tinham de melhor. No caso, a 

maior faixa de frequência do padrão ―b‖ e a alta velocidade de transmissão do padrão ―a‖. O 

resultado foi um padrão operando na faixa de 2,4 GHz, com modulação OFDM e taxa de 

transmissão de até 54 Mbps (ROSS, 2008, p. 19). 

A técnica de transmissão OFDM e o esquema de codificação usados no 802.11g são 

idênticos ao do 802.11a. Cada canal de 20 MHz na banda de 2,4 GHz é dividido em 52 

subportadoras (tons), dos quais 04 são dedicados à troca de informações de controle e 48 

usados para o transporte de dados (RACKLEY, 2007, p. 154). 

O 802.11g suporta taxas de dados de 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps, ou seja, as 

mesmas taxas do 802.11a. No entanto, para garantir compatibilidade com o padrão 802.11b, o 

802.11g também provê suporte à modulação com código Barker e CCK e taxas de 

transmissão de 11, 5,5, 2 e 1 Mbps (CHUAH; ZHANG, 2006, p. 264-265). A tabela 9 resume 

todas as técnicas de transmissão e modulação usadas pelo 802.11g para cada taxa de 

transmissão suportada. 

 

Tabela 9 – 802.11g: Taxas de Transmissão, Técnicas de Transmissão e Esquemas de Modulação. 

Adaptado de (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 222) 

Taxa de Transmissão 

(Mbps) 
Técnica de Transmissão Esquema de Modulação 

54 OFDM 64-QAM 

48 OFDM 64-QAM 

36 OFDM 16-QAM 

24 OFDM 16-QAM 

18 OFDM QPSK1 

12 OFDM QPSK 

11 DSSS CCK2 

9 OFDM BPSK3 

6 OFDM BPSK 

5,5 DSSS CCK 

2 DSSS QPSK 

1 DSSS BPSK 
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A retro compatibilidade com o padrão 802.11b significa que uma estação ―b‖ pode se 

comunicar com uma ―g‖, apesar de que com uma taxa máxima de dados de 11 Mbps e que, 

uma estação ―g‖ pode se comunicar com uma ―b‖, também a uma baixa velocidade. Isto 

permite que os usuários possam implantar novos equipamentos 802.11g, uma peça de cada 

vez em suas redes, sem perder as funcionalidades e sem a necessidade de trocar todos 

dispositivos de uma vez.  

Por outro lado, a convivência de equipamentos 802.11b e 802.11g no mesmo ambiente 

pode gerar problemas. Os dispositivos 802.11b podem não detectar corretamente se o meio 

que vão utilizar está ocupado quando um dispositivo 802.11g está transmitindo, causando 

colisões. Para que isto não ocorra, o 802.11g implementa alguns mecanismos de proteção para 

os casos em que ocorrer a operação em ambientes mistos 802.11b/g (CHEN; GUIZANI, 

2006, p. 221). Estes mecanismos são listados na tabela 10. 

 

Tabela 10 – 802.11b/g – Mecanismos de Interoperabilidade para Operação em Modo Misto. 

Adaptado de (RACKLEY, 2007, p. 155) 

Mecanismo Descrição 

RTS/CTS Antes de transmitir as estações ―b‖ enviam uma mensagem de ―pedido para 

transmitir‖ (RTS) para o ponto de acesso. Assim que recebem uma 

mensagem ―disponível para enviar‖ (CTS) como resposta, iniciam a 

transmissão. 

Este mecanismo evita colisões entre transmissões de dispositivos ―b‖ e ―g‖, 

mas o acréscimo da sinalização RTS/CTS acrescenta um overhead 

significativo nas comunicações que diminui a vazão da rede. 

CTS to self A opção de auto CTS ou CTS para si mesmo (CTS to self) dispensa a troca 

das sinalizações RTS/CTS, deixando por conta apenas das estações ―b‖ 

identificarem se o meio está disponível para transmissão. Embora este 

mecanismo não previna colisões tão bem quanto o RTS/CTS, a vazão da 

rede não diminui tanto, principalmente quando houver poucas estações 

concorrendo pelo uso do meio. 

Backoff time O tempo de backoff (backoff time) que uma estação ―g‖ aguarda para 

transmitir é baseado na especificação do padrão 802.11a (no máximo 15x9 

µs). Entretanto, quando opera no modo misto, o 802.11g se adapta ao tempo 

de backoff do padrão 802.11b (no máximo 31x20 µs). Isto evita colisões, 

mas diminui a vazão da rede. 

 

A tabela 10 expõe um problema intrínseco aos vários mecanismos de proteção 

utilizados pelo 802.11g para garantir sua interoperabilidade com o padrão mais antigo, que é a 

diminuição da taxa efetiva de transmissão (throughput) da rede quando estações 802.11b 

estão associadas em redes 802.11g (RACKLEY, 2007, p. 155). A tabela 11 mostra como fica 
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a vazão de uma rede 802.11g operando em modo misto, comparada ao modo 802.11g ―puro‖ 

e aos outros padrões. 

Alguns fabricantes criaram extensões proprietárias para o padrão 802.11g, no intuito 

de elevar a taxa de transmissão do padrão para acima de 54 Mbps. Um exemplo é 108G, 

proprietário da D-Link, que se baseia no tráfego de pacotes em rajadas e associação de canais 

para proporcionar uma taxa de transmissão teórica de 108 Mbps. A transmissão de pacotes em 

rajadas, também chamada de rajadas de quadros, visa juntar pequenos pacotes de dados em 

um grande pacote e transmiti-lo todo de uma vez, eliminando os espaços de tempo que são 

perdidos entre a transmissão de um pequeno pacote e outro (RACKLEY, 2007, p. 155). 

A estratégia de transmissão de pacotes em rajadas para aumentar a taxa de transmissão 

é contrária à estratégia de fragmentar os pacotes para tornar a transmissão mais robusta. Logo, 

a transmissão de pacotes em rajadas só será eficaz quando não existir interferência e o número 

de estações disputando o meio for baixo (RACKLEY, 2007, p. 155). 

 

Tabela 11 – Vazão de uma Rede 802.11g em Modo Misto: Comparação com 802.11a/b e 802.11g 

“puro”. Adaptado de (RACKLEY, 2007, p. 157) 

Padrão da Rede e Configuração 
Taxa de Transmissão 

Nominal (Mbps) 

Taxa de Transmissão 

Efetiva - Vazão (Mbps) 

802.11b 11 6 

802.11g com estações 802.11b 

(RTS/CTS) 
54 8 

802.11g com estações 802.11b  

(CTS to self) 
54 13 

802.11g ―puro‖  

(sem estações 802.11b) 
54 22 

802.11a 54 25 

 

3.9.5. Considerações Gerais Sobre 802.11a/b/g 

Alguns fatores influenciam no desempenho das redes wireless, seja qual for o padrão 

para o qual foram projetadas. Conforme (SANTOS JR, 2008, p. 142), a comunicação wireless 

é feita dentro de uma restrita faixa de frequência conhecida como largura de banda. Essa 

largura de banda limita a velocidade do sinal. Porém, a codificação de dados e a modulação 

também têm sua contribuição para redução da vazão na transmissão. Isto é comum a todos os 

padrões da série 802.11 e foi demonstrado na tabela 11, com os valores típicos de cada 

padrão. 

Ainda conforme (SANTOS JR, 2008, p. 142), o método de acesso ao meio, 

CSMA/CA, assegura que somente uma placa de rádio pode transmitir no meio em um dado 
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instante. Diz-se então que os dispositivos concorrem pelo meio wireless. Por causa dessa 

natureza half-duplex do meio e da sobrecarga gerada pelo CSMA/CA, a vazão agregada é 

tipicamente 50% ou menos da taxa de dados nominal da rede. 

Como o meio wireless é compartilhado, se, por exemplo, houver uma rede 802.11g 

com taxa nominal de 54 Mbps, teremos uma vazão agregada de menos de 27 Mbps. Se 10 

estações estiverem fazendo download de dados de um servidor ao mesmo tempo, elas 

perceberão individualmente uma vazão de pouco mais de 2 Mbps (SANTOS JR, 2008, p. 

142). 

Existem ainda outros fatores que também reduzem a vazão das redes wireless, devido 

à sobrecarga que geram. Exemplos são os métodos de criptografia e esquemas de 

fragmentação de frames (SANTOS JR, 2008, p. 143). 

Conforme visto na seção 3.7, a distância também influencia no funcionamento das 

redes wireless e na velocidade máxima de transmissão dos dados. Na tabela 12, apresentamos 

a distância máxima típica recomendada para ambientes internos usando cada um dos padrões 

ratificados do IEEE 802.11. Obviamente estes são apenas valores de referência, já que a 

distância real de abrangência de uma rede sem fios depende de muitos fatores do ambiente, da 

potência do transmissor e sensibilidade do receptor, envolvidos na comunicação. 

 

Tabela 12 – Alcance Típico de Redes 802.11. Adaptado de (LOWE, 2005, p. 134) 

Padrão 
Taxa de 

Transmissão 
Frequência 

Alcance Típico 

(ambiente interno) 

802.11a Até 54 Mbps 5 GHz 45 metros 

802.11b Até 11 Mbps 2,4 GHz 90 metros 

802.11g Até 54 Mbps 2,4 GHz 90 metros 

 

3.9.6. Outras Revisões 

À medida que o padrão 802.11 foi evoluindo, várias extensões foram adicionadas ao 

mesmo com intuito de torná-lo mais eficiente. Mas nem todas as extensões, como as 

mencionadas anteriormente, se preocupam apenas em definir padrões e protocolos para as 

camadas física e MAC, visando apenas as melhorias nas taxas de transferência de dados e 

interoperabilidade entre os equipamentos. Existem algumas extensões, desenvolvidas por 

grupos de trabalho especializados do IEEE, que procuram aprimorar o padrão 802.11, 

agregando novos recursos ao mesmo. São elas: 
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IEEE 802.11d: Esta revisão é dedicada ao desenvolvimento de equipamentos para uso 

em alguns países onde o padrão atual IEEE 802.11 não é utilizado (OUELLET et al., 2002, p. 

80); 

IEEE 802.11e: O grupo responsável por esta revisão visa promover melhorias no 

padrão, mantendo a compatibilidade com os padrões 802.11a e 802.11b. Entre estas melhorias 

está a implementação de qualidade de serviço (QoS - Quality of Service) nas transmissões, 

bem como melhorias de segurança. Estas funções são importantes para que se possa oferecer 

com qualidade, em redes wireless, o tráfego de voz (VoIP - Voice over Internet Protocol) e 

vídeo sob demanda, além de outros tráfegos sensíveis ao atraso, que precisam de prioridade 

nas transmissões (OUELLET et al., 2002, p. 80); 

IEEE 802.11f: É uma revisão que visa permitir a execução de roaming entre APs de 

fabricantes diferentes. Na maioria dos casos esta função só está disponível entre equipamentos 

de mesmo fabricante que usam protocolos proprietários (OUELLET et al., 2002, p. 81); 

IEEE 802.11h: Dedicada ao desenvolvimento do sistema de gerenciamento de energia 

e espectro para o padrão 802.11a usado na Europa (OUELLET et al., 2002, p. 81); 

IEEE 802.11i: O objetivo do grupo que trata desta revisão é aprimorar a subcamada 

MAC do atual 802.11 e implementar melhorias de segurança (NICOPOLITIDIS et al., 2003, 

p. 269); 

IEEE 802.11j: Regulamentação japonesa para o padrão 802.11a usada para 

acrescentar canais de RF utilizáveis nas frequências entre 4,9 e 5 GHz (RACKLEY, 2007, p. 

140); 

IEEE 802.11k: Especifica a otimização de desempenho de uma rede através da 

seleção de canais para roaming e controle de potência de transmissão, considerando que a 

máxima transferência de dados global da rede é maximizada pelo balanceamento de carga 

entre todos os APs, inclusive os com sinais mais fracos (RACKLEY, 2007, p. 140); 

IEEE 802.11n: Esta revisão é a sequência dos padrões 802.11a, b e g, que visa 

principalmente o aumento da taxa de transferência de dados para até 600 Mbps. É o alvo 

principal deste trabalho e será melhor explorada no capítulo 4; 

IEEE 802.11p: Define o acesso sem fio em ambiente veicular (de veículo para veículo 

ou de veículo para estrada) usando a banda licenciada de 5,9 GHz (RACKLEY, 2007, p. 140); 

IEEE 802.11r: É uma revisão dedicada a permitir a troca de informações entre BSSs 

que faça com que a troca de um dispositivo de uma BSS para outra ocorra da forma mais 

rápida possível, melhorando o desempenho de dispositivos sensíveis ao atraso, como 

equipamentos VoIP executando roaming entre APs (RACKLEY, 2007, p. 141); 
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IEEE 802.11s: Esta é uma extensão para o MAC 802.11 que permite o suporte a redes 

em malha (mesh) ESS. O protocolo habilita a entrega de mensagens de autoconfiguração de 

múltiplos saltos em topologias de rede em malha (RACKLEY, 2007, p. 141); 

IEEE 802.11T: Estabelece as recomendações práticas de métodos, métricas de 

medição e procedimentos de ensaio para avaliar o desempenho de equipamentos 802.11. O 

―T‖ maiúsculo indica que esta revisão é apenas uma recomendação e não uma norma técnica 

(RACKLEY, 2007, p. 141); 

IEEE 802.11u: Promove alterações nas camadas física e MAC para que o 802.11 seja 

interoperável com redes não 802.11, como Bluetooth, ZigBee e WiMAX (RACKLEY, 2007, 

p. 141); 

IEEE 802.11v: Aperfeiçoamento no padrão com o objetivo de aumentar a taxa efetiva 

de transmissão (throughput), reduzir a interferência e melhorar a confiabilidade do 

gerenciamento da rede (RACKLEY, 2007, p. 141);  

IEEE 802.11w: Esta extensão objetiva o aumento da segurança da rede aumentando a 

proteção ao gerenciamento do 802.11, assim como dos quadros de dados (RACKLEY, 2007, 

p. 141); 

IEEE 802.11x: Esta revisão define a forma de autenticação de uma estação em uma 

rede wireless usando métodos consolidados no mercado, como o uso de servidor RADIUS 

(Remote Authentication Dial-in User Service), de forma escalável e expansível, permitindo 

desenvolver vários métodos de autenticação, independentes da tecnologia. Uma das grandes 

vantagens é o uso de um ―servidor de autenticação‖, que permite manter uma base de dados 

de todos os usuários da rede, independente de sua localização (AP em que está associado) 

(GRÜNEWALD, 2005).  

 

3.10. Segurança em Redes Wi-Fi 

 

A segurança das informações que trafegam em uma rede de computadores é algo 

primordial. O que não pode ser diferente em uma rede sem fios, onde a facilidade de ataque é 

maior, já que o meio de transmissão é o ar. 

Pensando nesta proteção, o IEEE 802.11 desenvolveu um mecanismo de criptografia 

que tornasse a comunicação sem fio segura, criando o WEP (Wireless Equivalent Privacy) 

(ISO/IEC, 1999). Mas, como o WEP não é a melhor solução de criptografia disponível 
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(WNDW, 2008, p. 164), outros métodos, que serão apresentados nesta seção, foram 

elaborados ao longo do tempo para aumentar a segurança das redes sem fio. 

 

3.10.1. WEP 

A criptografia usando WEP foi a forma de segurança básica definida pelo IEEE para 

redes sem fio, mas ela tem um custo alto para as redes. Se usada uma criptografia de 128 bits, 

são necessários 2 Mbps da banda de transmissão apenas para mesma, o que reduz 

consideravelmente a vazão da rede (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 224). 

O WEP é um algoritmo simples, que utiliza um gerador de número pseudo-randômico 

e a cifragem RC4 (um algoritmo proprietário inventado por Ron Rivest) para executar 

criptografia e descriptografia, sendo fácil de implementar, tanto em hardware como em 

software (SANTOS JR, 2008, p. 310). 

Com o passar do tempo, constatou-se que o WEP é um mecanismo de segurança 

vulnerável e de difícil gerenciamento. Entre suas vulnerabilidades estão o gerenciamento 

manual das chaves de criptografia (as chaves precisam ser configuradas manualmente em 

todos os dispositivos), o número de bits de criptografia insuficiente (o padrão usado pela 

indústria é de chave de 40 bits e, mesmo o IEEE admitindo que também sejam usadas chaves 

de 104 bits, o sistema ainda é vulnerável), e a reutilização da chave WEP (como sempre é 

usada a mesma chave para cifrar os dados, é fácil para um hacker coletar dados suficientes de 

uma rede que lhe permitam descobrir qual é a chave) (SANTOS JR, 2008, p. 318). 

 

3.10.2. WPA 

O WPA (Wi-Fi Protect Access) foi anunciado em outubro de 2002 pela Wi-Fi Alliance 

como a solução para os problemas de vulnerabilidade do WEP, sendo compatível com todos 

os padrões de redes 802.11 e também com o padrão de segurança 802.11i (CHEN; GUIZANI, 

2006, p. 230). 

O WPA resolve os problemas do WEP agregando diversos dispositivos de segurança 

numa mistura de chave de criptografia com verificação de integridade de dados, incorporados 

num novo protocolo chamado TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (CHEN; GUIZANI, 

2006, p. 230). 

Uma das grandes diferenças do WPA em relação ao WEP, é que o WPA utiliza uma 

chave pré-compartilhada apenas para iniciar a configuração de um sistema de troca de chaves 
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dinâmico do TKIP. O TKIP, por sua vez, se utiliza de diversos níveis de chaves derivados de 

uma chave mestra para estabelecer as comunicações (CHEN; GUIZANI, 2006, p. 230). 

O WPA também oferece suporte ao padrão 802.1x, implementando o protocolo EAP 

(Extensible Authentication Protocol), que permite a comunicação com um servidor de 

autenticação centralizado para rede, como RADIUS, por exemplo (ZHANG; ZHENG, 2008, 

p. 701-702). 

 

3.10.3. WPA2 

O WPA2 é um aprimoramento do WPA, criado em setembro de 2004, que implementa 

o protocolo de segurança AES (Advanced Encryption Standard), introduzido pelo padrão de 

segurança IEEE 802.11i (SANTOS JR, 2008, p. 320-321). 

 

Resumo do Capítulo 

 

No capítulo 3 conhecemos quem são e o que fazem o IEEE e a Wi-Fi Alliance e qual 

sua importância para a padronização, interoperabilidade e evolução das redes de 

computadores sem fios. 

Também vimos como é a infra-estrutura física de uma rede sem fios, que modos 

podem ser implementados e o que são alguns conceitos como associação, autenticação, 

roaming e beacon.  

A partir da seção 3.4, foi demonstrado como as redes sem fios são inseridas no modelo 

de camadas OSI, quais as funções das camadas e como é feita a comunicação entre os 

dispositivos em cada uma delas. Foram apresentadas as tecnologias de camada física de redes 

sem fios, quais as faixas de frequências utilizadas, quais os tipos de codificação e modulação 

empregados, e as técnicas de transmissão disponíveis. 

A seção 3.6 trata da tecnologia MIMO, utilizada por alguns fabricantes em 

equipamentos de padrões IEEE 802.11a/b/g com aplicações proprietárias. A discussão desta 

tecnologia foi inserida neste capítulo como um adendo às tecnologias utilizadas até o padrão 

IEEE 802.11g e como uma introdução a esta técnica, obrigatória no padrão IEEE 802.11n. 

Na sequência, vimos quais fatores podem influenciar no funcionamento de uma rede 

sem fios e quais são os padrões de redes ratificados pelo IEEE até o momento, com suas 

características. Foram incluídos nestes padrões outras revisões do IEEE 802.11 que tratam de 
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temas específicos como comunicação entre APs, melhorias de segurança, otimização de 

recursos, entre outros. 

Por fim, o capítulo é concluído com uma seção tratando de segurança em redes sem 

fios, onde os métodos empregados em rede 802.11 foram abordados resumidamente. 

Neste capítulo, procuramos estabelecer todos os conceitos necessários ao 

entendimento do funcionamento de uma rede sem fios, criando a base de conhecimento 

necessária ao entendimento das melhorias apresentadas pelo padrão IEEE 802.11n, 

apresentado no próximo capítulo, em relação aos padrões legados. 
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4. IEEE 802.11n: O PADRÃO DE ALTO DESEMPENHO 

 

 

Em janeiro de 2002, bem antes do padrão IEEE 802.11g ser ratificado, um grupo de 

interessados no aumento da taxa de dados do padrão 802.11a fez uma apresentação para o 

comitê WNG SC (Wireless Next Generation Standing Committee) do IEEE 802.11. A 

apresentação mostrava dados do mercado, descrevendo o aumento das taxas de transmissão 

das redes Ethernet (com fios), as necessidades de maiores taxas de dados para algumas 

aplicações, o surgimento de equipamentos não padronizados com taxas maiores que 100 

Mbps e a consequente carência do aumento da capacidade de transmissão das WLANs. E 

mencionava técnicas de multiplexação espacial e duplicação de largura de banda como temas 

de estudos para o aumento das taxas de transmissão das redes wireless (PERAHIA; STACEY, 

2008, p. 5-6). 

Depois de mais algumas apresentações, foi formado o HTSG (High Throughput Study 

Group), cuja primeira reunião ocorreu em setembro de 2002. O primeiro objetivo do HTSG 

foi completar os dois documentos necessários para criação do HTTG (High Throughput Task 

Group), que daria origem ao TGn (Task Group n). Um dos documentos era o PAR e o outro 

era um chamado formulário de ―cinco critérios‖ (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 6). 

O PAR definia o escopo e finalidade do Grupo Tarefa da seguinte forma (em tradução 

livre): ―O escopo deste projeto é definir uma extensão que definirá modificações na 

padronização das camadas 802.11 física (PHY) e 802.11 de acesso ao meio (MAC), de forma 

a habilitar modos de operação de alta capacidade de transporte, com vazão máxima de pelo 

menos 100 Mbps, medidos a partir do access point (AP).‖   

No formulário de ―cinco critérios‖, o Grupo Tarefa precisou comprovar a necessidade 

de revisão do padrão 802.11 e criação de uma nova extensão. Os cinco critérios a serem 

observados foram: potencial de mercado, compatibilidade com a arquitetura 802.11 existente, 

identidade distinta de outros padrões 802, viabilidade técnica e viabilidade econômica. 

O PAR foi aprovado e, em 23 de setembro de 2003, o TGn fazia sua primeira reunião 

(PERAHIA; STACEY, 2008,  p. 6). Eram iniciados então os trabalhos de desenvolvimento do 

novo padrão de redes sem fios de alto desempenho em transferência de dados – o IEEE 

802.11n. 

Havia uma expectativa de que o novo padrão fosse ratificado pelo IEEE até março de 

2007, o que não ocorreu. Nesta época, já estavam sendo comercializados alguns equipamentos 
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com características do padrão ―n‖, chamados pré 802.11n, mas que em muitos casos valiam-

se de soluções proprietárias e que não garantiam interoperabilidade com equipamentos de 

outros fabricantes. Diante deste cenário e sabendo que o padrão 802.11n não seria ratificado 

antes de março de 2008, a Wi-Fi Alliance decidiu lançar um programa de certificação de 

equipamentos desenvolvidos com base na segunda versão de rascunho do padrão ―n‖ (draft 

2.0), para que fosse agregado valor aos produtos, houvesse a garantia de interoperabilidade 

entre os equipamentos e se evitasse prejuízo aos consumidores. No fim de 2007 os primeiros 

produtos certificados pela Wi-Fi Alliance dentro do padrão IEEE 802.11n draft 2.0 chegaram 

ao mercado (WFA, 2006). 

Atualmente, os equipamentos 802.11n disponíveis no mercado ainda são os 

certificados para o draft 2.0. A Wi-Fi Alliance só fará um novo programa de certificação 

quando o 802.11n estiver ratificado (WFA, 2006). O IEEE considera que 91% do trabalho de 

desenvolvimento do novo padrão estão prontos. Mas, até a última reunião do grupo 802.11n 

em 23/06/2009, o padrão não foi ratificado. Até esta data, o padrão estava em sua 11ª versão 

de rascunho (draft 11.0) (IEEE, 2009c). 

Nas seções seguintes serão apresentadas as informações disponíveis até o momento 

sobre as versões de rascunho do 802.11n. Informações que, conforme diversas publicações, 

não devem ser diferentes da esperada versão final. 

 

4.1. As Inovações do Padrão 802.11n 

 

Ampliar a capacidade de transmissão das redes wireless não é uma tarefa fácil. 

Principalmente quando consideramos que o objetivo do IEEE é chegar a uma taxa efetiva de 

transmissão de dados (throughput) nas redes de 100 Mbps, mantendo a retro compatibilidade 

com os padrões 802.11 já ratificados. 

Como o meio de transmissão continua sendo o mesmo, ou seja, a propagação de ondas 

de radiofrequência pelo ar, o trabalho de evolução das redes wireless tem que se concentrar na 

melhoria de protocolos e melhor aproveitamento da largura de banda existente, para que seja 

possível transmitir mais informações por unidade de tempo. 

Levando em consideração estes quesitos, o padrão 802.11n estabelece o uso de 

multiplexação espacial através de tecnologia de transmissão MIMO e operação com canais de 

40 MHz na camada física (PHY). Na camada de acesso ao meio (MAC), há um aumento da 

eficiência pelo uso de técnicas de agregação de quadros e implementação de um protocolo 
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reconhecimento (ACK) de blocos de quadros, entre outras coisas. Estes recursos somados 

fazem com que a vazão deste padrão seja muito superior a dos padrões 802.11a e 802.11g.  

O uso de múltiplas antenas para transmissão e recepção de sinais, inerente à técnica 

MIMO, torna a camada física do 802.11n mais robusta. No futuro, o uso do protocolo STBC 

(Space Time Block Coding), que proporciona uma rápida adaptação da transmissão às 

condições do canal aproveitando a redundância de sinais recebidos, fará com que ela seja 

ainda mais confiável. 

O padrão ―n‖ introduz ainda codificações de canais mais robustas, o uso de um 

intervalo de guarda (GI) mais curto (tempo entre a transmissão de um símbolo e outro na 

técnica OFDM), um formato de preâmbulo opcional menor (greenfield), a possibilidade de 

transmissão de quadros em rajadas (blocos) e a diminuição do tempo entre quadros, entre 

outras melhorias (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 15). 

Nas seções que seguem apresentamos estas inovações. 

 

4.1.1. Novo Quadro HT 

O padrão IEEE 802.11n promove alterações significativas nas camadas PHY e MAC 

das redes wireless com o objetivo principal de melhorar o desempenho destas redes. Isto não 

pode ser conseguido sem uma reestruturação dos quadros de dados, que garanta a inclusão dos 

novos recursos e mantenha a interoperabilidade com os sistemas legados. Para isso, foi criado 

o novo quadro de alto desempenho – HT (High Throughput) que deve ser usado nas redes 

802.11n. 

O formato básico e obrigatório para todas as implementações do 802.11n do novo 

quadro HT é chamado de formato misto – MF (Mixed Format). É chamado de misto porque 

inicialmente possui um preâmbulo legado baseado no quadro do padrão 802.11a, que visa 

manter a compatibilidade com o OFDM de sistemas ―a‖ e ―g‖, e depois, se segue um 

preâmbulo em formato HT para troca de informações com dispositivos do novo padrão 

(PERAHIA; STACEY, 2008, p. 70-71). 

Os quadros HT são destinados à transmissão de múltiplos fluxos espaciais quando 

aplicada a técnica MIMO-SDM discutida na seção 4.1.2 e são usados tanto em redes que 

usam canais de 20 MHz padrão ou nas que usam canais de alto desempenho de 40 MHz (ver 

seção 4.1.5). A figura 4.1 apresenta uma visão geral do quadro HT MF, com a representação 

das partes que compõem cada preâmbulo do mesmo. 
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Figura 4.1 – 802.11n: Quadro HT MF. Adaptado de (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 70-71) 

 

A primeira parte do preâmbulo MF consiste de campos de treinamento não-HT 

(legados) idênticos aos do padrão 802.11a. O preâmbulo legado contém: um campo de 

treinamento curto não-HT – L-STF (Legacy Short Training Field), um campo de treinamento 

longo não-HT – L-LTF (Legacy Long Training Field) e, um campo de sinal não-HT – L-SIG 

(Legacy Signal), dispostos de forma que os dispositivos legados detectem o preâmbulo. Cabe 

ressaltar que dispositivos 802.11n também detectam este preâmbulo para treinamento e, 

obrigatoriamente, demodulam o campo L-SIG. 

O campo L-STF é usado detectar o início do pacote, ativar o controle automático de 

ganho de sinal (AGC - Automatic Gain Control), estimar a frequência de offset inicial e o 

tempo de sincronismo inicial pelos dispositivos legados. O campo L-LTF é usado para gerar 

estimativas do canal para recepção e equalização do L-SIG. A decodificação apropriada do L-

SIG permite que dispositivos 802.11a/g identifiquem a taxa de transmissão utilizada e o 

tamanho da informação transmitida, conseguindo determinar por quanto tempo a interface 

aérea ficará ocupada. 

A segunda parte do quadro 802.11n é o preâmbulo HT, que consiste de: um campo de 

sinal HT – HT-SIG (High Throughput Signal), um campo de treinamento curto HT – HT-STF 

(High Throughput Short Training Field) e um campo de treinamento longo HT – HT-LTF 

(High Throughput Long Training Field). Destes, os dois símbolos OFDM de HT-SIG, HT-

SIG1 e HT-SIG2, contêm novas informações de sinalização usadas para detecção entre 

quadros HT MF e pacotes OFDM legados. O HT-STF é usado para reajustar o controle 

automático de ganho de transmissão (AGC), e os HT-LTFs, são usados para estimativas de 

canais MIMO. Após este preâmbulo segue o campo de dados HT (PERAHIA; STACEY, 

2008, p. 77). 

O campo de dados HT é precedido de um campo de serviço composto de 16 bits zero, 

que são acrescentados aos bits de dados, e sucedido por um campo que indica o término do 

quadro. Se necessário, o quadro é estendido com bits de enchimento (padding), todos em 
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zero, de forma que o tamanho do quadro seja um número inteiro, múltiplo da taxa de bits dos 

símbolos OFDM (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 84). 

Do quadro HT MF, talvez o campo mais importante para as redes 802.11n seja o HT-

SIG, onde são transportadas as informações de como a comunicação é estabelecida. Sendo 

assim, este campo será visto em mais detalhes na seção que segue. 

 

4.1.1.1. Campo Sinal de Alto Desempenho – HT-SIG 

De acordo com (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 77-78), o campo HT-SIG contém 48 

bits de informação, divididos em dois símbolos, HT-SIG1 e HT-SIG2, cada um com 24 bits. 

São usados 33 bits para as informações de sinalização e modos de transmissão do novo 

quadro HT, outros 8 bits para um forte esquema de controle de erros (CRC), superior ao 

usado nos sistemas legados com L-SIG, 6 bits para sinalização de término do quadro e um bit 

é reservado para aplicações futuras. A figura 4.2 ilustra como são divididos os bits dos 

campos HT-SIG1 e HT-SIG2. 

 

 

Figura 4.2 – Quadro HT MF: Formato de HT-SIG1 e HT-SIG2.  

Adaptado de (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 77-78) 

 

No HT-SIG1, os primeiros 7 bits são usados para sinalizar qual esquema de 

codificação e modulação (MCS - Modulation Coding Schemes), entre 0 e 76, está sendo usado 

para transmissão do campo de dados do quadro. Os MCSs podem ser: BPSK, QPSK, 16-

QAM ou 64-QAM, idênticos aos do padrão 802.11a. As taxas de codificação também seguem 
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o padrão 802.11a, podendo ser: 1/2, 2/3, 3/4 ou uma nova taxa, 5/6. Quanto ao número de 

fluxos de dados, podemos ter: MCS 0 ao 7, fluxo simples; MCS 8 ao 15, dois fluxos; MCS 16 

ao 23, três fluxos; e MCS 24 ao 31, quatro fluxos. Todos estes MCSs (0-31) utilizam a mesma 

modulação em todos os fluxos. O MCS 32 só é aplicável quando se opera com canais de 40 

MHz e os MCSs 33 ao 76 utilizam modulações diferentes em cada fluxo de transmissão. 

Ainda são possíveis outros MCSs de 77 a 127, que são reservados para uso futuro. Os 

parâmetros de transmissão associados com cada MCS (0-31) para canais de 20 MHz e as suas 

respectivas taxas de transmissão podem ser vistos no anexo A. O anexo B apresenta as 

mesmas informações, mas considerando canais de 40 MHz, e inclui também os dados para 

MCS 32. 

Na sequência do campo MCS, o HT-SIG1 tem um bit para indicar se a transmissão 

está usando canais com banda de 20 ou 40 MHz (ver seção 4.1.5). Nos 16 bits seguintes, é 

marcado o tamanho do campo de dados do quadro, que poderá ser de 0 a 65535 bytes. 

No HT-SIG2, Smoothing, Not Sounding e o N.º de fluxos espaciais estão relacionados 

com a transmissão usando a técnica beamforming, discutida na próxima seção. O bit de 

agregação indica se a agregação de quadros, explorada na seção 4.1.7, está ocorrendo, 

enquanto que o bit de GI (Guard Interval) curto informa se o intervalo de guarda curto, 

explicado na seção 4.1.6 está sendo usado. 

O HT-SIG2 ainda possui bits para definir se está sendo empregada a operação STBC 

(seção 4.1.3) e qual seu dimensionamento, um bit para indicação de codificação FEC 

(Forward Error Correction), que informa se a codificação de dados utilizada é BCC (Binary 

Convolutional Code) ou LDPC (Low Density Parity Check), e oito bits usados para correção 

de erros (CRC) (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 79). 

 

4.1.2. MIMO-SDM 

A técnica de transmissão MIMO, já explorada na seção 3.6, é uma das bases das 

melhorias de camada física do padrão ―n‖ para aumento da taxa efetiva de transferência de 

dados em redes wireless. Foi especificado que os sistemas devem utilizar a técnica MIMO-

SDM para transmissão e ter pelo menos dois fluxos de dados, o que corresponde a dois 

transmissores e dois receptores envolvidos em cada conexão (MIMO 2x2 ou 2Tx2R). 

Opcionalmente, três ou quatro fluxos de dados podem ser usados (WFA, 2007, p. 4-5). 

Quanto mais fluxos, mais antenas são necessárias nos equipamentos, pois se utiliza uma para 

cada transmissor/receptor (fluxo), e maior é a taxa de transmissão possível. 
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De acordo com (GARG, 2007, p. 750), no entanto, o aumento na quantidade de fluxos 

de dados aumenta a taxa de transmissão bruta, mas também aumenta o consumo de energia 

dos dispositivos em razão dos múltiplos circuitos transmissores e receptores necessários. Por 

esta razão, o padrão 802.11n exige que os equipamentos sejam dotados de um sistema 

chamado ―MIMO power-save‖ (economia de energia MIMO), no qual o transmissor só utiliza 

múltiplos caminhos para transmitir quando efetivamente a técnica trará benefícios no sentido 

de aumentar o desempenho da transmissão. 

A especificação 802.11n traz ainda duas técnicas que focam na melhora de 

desempenho da tecnologia MIMO: uma chama-se beamforming (conformação de feixe) e a 

outra diversity (diversidade). Estas são técnicas das quais o MIMO tira proveito para melhorar 

a relação sinal-ruído (SNR - Signal-to-Noise Ratio) no receptor. A relação sinal-ruído é uma 

medida feita em decibéis (dB) que representa quanto o nível do sinal de informação é maior 

que o nível de ruído do ambiente onde o receptor está inserido. Quanto maior for a SNR, 

menos o ruído atrapalhará a recepção e mais informações poderão ser recebidas por unidade 

de tempo, com menos erros (CISCO, 2007). 

Beamforming: é uma técnica onde os sinais de rádio são transmitidos focados 

diretamente na antena destino, melhorando o alcance e desempenho pela redução da 

interferência (GARG, 2007, p. 750). Usando-se mais de uma antena para transmitir, coordena-

se o sinal emitido por cada antena para que o sinal recebido pelo receptor seja dramaticamente 

melhorado. É uma técnica normalmente utilizada quando o receptor possui uma única antena 

e quando praticamente não existem obstáculos entre o transmissor e o receptor. A figura 4.3 

ilustra esta ideia. Na figura 4.3a, o beamforming não está sendo usado. O sinal gerado nas 

antenas MIMO do transmissor (Access Point) é o mesmo e os dois irão chegar somados na 

antena do receptor. Entretanto, há possibilidade dos sinais chegarem em tempos diferentes ao 

receptor, o que afetará o nível de sinal recebido e a detecção das informações. Na figura 4.3b, 

a técnica beamforming é usada. Nela a transmissão dos sinais é ajustada de forma que eles 

cheguem simultaneamente ao receptor, maximizado o sinal recebido e a SNR (CISCO, 2007). 

A técnica beamforming só é aplicável quando o transmissor e o receptor envolvidos 

são do padrão 802.11n. É necessário que o receptor envie ao transmissor informações 

(feedback) que lhe permitam ajustar corretamente o envio dos sinais em cada antena. Como se 

tratam de sinais com comprimento de onda muito pequeno (aproximadamente 120 mm na 

faixa de 2,4 GHz e somente 55 mm na faixa de 5 GHz), qualquer mudança de posição do 

receptor afetará os ajustes do transmissor. Logo, a técnica só é válida para transmissões para 

um único receptor e que este esteja fixo (CISCO, 2007). 
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Figura 4.3 – MIMO Beamforming: (a) Transmissão sem o uso de Beamforming; (b) 

Transmissão com o uso de Beamforming. (CISCO, 2007) 

 

Diversity: explora o uso de múltiplas antenas de recepção pela combinação de antenas 

ou seleção do melhor subconjunto de um maior número de antenas que o necessário para 

receber um número de fluxos espaciais (GARG, 2007, p. 750). A técnica diversity se vale da 

diversidade espacial proporcionada pela transmissão MIMO para receber um mesmo fluxo de 

sinais em várias antenas e depois, através de complexos cálculos, combinar os sinais para 

decodificar a informação recebida (CISCO, 2007). 

Empregar a tecnologia MIMO e as técnicas mencionadas aumenta significativamente a 

relação sinal-ruído de uma transmissão. Quanto mais transmissores e receptores forem 

envolvidos, maior será a SNR. Entretanto, estes ganhos não são lineares. O ganho de SNR é 

grande para sistemas 2x1 (n° de transmissores x n° de receptores), 2x2 e 2x3, mas a partir de 

3x3, os ganhos deixam de ser significativos (CISCO, 2007). 

 

4.1.3. STBC 

De acordo com (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 70-71), o STBC, utilizando um 

algoritmo chamado Alamouti, é um esquema simples de transmissão em diversidade, opcional 

para o IEEE 802.11n, que provê a mesma combinação de ganho e máxima taxa de recepção 

da técnica diversity, quando comparado um sistema 2x1 a um sistema 1x2. A vantagem deste 

sistema é que o desempenho de um link robusto é alcançado com baixo custo, tornando-o 

ideal para uso em dispositivos pequenos (por exemplo, dispositivos de mão) que não 

requerem altas taxas de transmissão (dispositivos estes, onde o uso de múltiplas antenas se 

torna caro e pouco eficiente). Um cenário possível neste caso é um AP usando duas antenas 

para transmissão e recepção e um dispositivo portátil com apenas uma antena. O link de 

download AP → Portátil seria 2x1 STBC e o link de upload Portátil → AP seria 1x2 MIMO 

padrão, com combinação de máxima taxa de transmissão. A grande vantagem é que o STBC 
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não precisa de sinais de retorno (feedback) do receptor para operar, como na técnica 

beamforming, nem de complexos sistemas adicionais. 

Em alguns aspectos, no entanto, o STBC não é tão vantajoso, quando comparado a um 

sistema MIMO convencional. Com um dos dispositivos utilizando apenas uma antena, no 

exemplo anterior, se transmissor e receptor utilizarem a mesma potência de transmissão, o AP 

com dois transmissores terá vantagens, como por exemplo, poder reduzir a potência em cada 

transmissor para ter o mesmo efeito da potência de transmissão do sistema com antena única. 

Outro ponto, é que o dispositivo utilizando apenas uma antena requer o uso de preâmbulos 

longos para conseguir estimar as características do canal, o que diminui a eficiência do STBC 

(PERAHIA; STACEY, 2008, p. 147-148). 

 

4.1.4. OFDM 

A tecnologia de transmissão OFDM, descrita na seção 3.5.5, também faz parte da 

especificação 802.11n, mas usando uma técnica OFDM mais eficiente (OFDM High 

Throughput), onde as 52 subportadoras (tons) de um canal subdividido são usadas para 

transmissão de dados, ao invés dos 48 subcanais usados nos padrões 802.11a/g. Só esta 

mudança, faz a taxa nominal de transmissão de dados do canal OFDM passar dos 54 Mbps 

das redes ―a/g‖ para 65 Mbps no padrão ―n‖ (WFA, 2007, p. 7). 

Como o 802.11n permite que sejam usados 1, 2, 3 ou 4 fluxos de dados, teremos 

respectivamente, taxas de transmissão de 65, 130, 195 ou 260 Mbps de dados usando canais 

legados de 20 MHz. Se forem usados canais de 40 MHz, estas taxas podem chegar a 135, 270, 

405 e 540 Mbps, usando apenas dois recursos de melhoria do padrão ―n‖ (CISCO, 2007, p. 7-

8). 

 

4.1.5. Canais de 40 MHz 

Outra inovação do padrão 802.11n é o uso de canais de 40 MHz, em vez dos de 20 

MHz dos padrões legados. Neste caso, dobra-se efetivamente a largura de banda do canal, 

mas gera-se um problema para a banda de 2,4 GHz. Nesta banda só há espaço para três canais 

não sobrepostos de 20 MHz. Se forem usados canais de 40 MHz, não será possível que muitos 

dispositivos transmitam simultaneamente em uma mesma região (GARG, 2007, p. 750). 

Conforme (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 101), a adoção do novo canal de 40 MHz 

gera algumas questões a serem pensadas, como: a coexistência e interoperabilidade entre 

equipamentos trabalhando com canais de 20 e 40 MHz, os modos de operação dos 
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dispositivos e a utilização destes canais com maior largura de banda em redes da banda de 2,4 

GHz. 

A versão de rascunho disponibilizada até o momento pelo IEEE do 802.11n (draft 

11.0) estabelece que o uso de canais de 40 MHz é opcional para as bandas de 2,4 GHz e 5 

GHz (IEEE, 2009d). Por outro lado, a Wi-Fi Alliance, em seu programa de certificação 

baseado na segunda versão de rascunho do padrão 802.11n (draft 2.0), considera em seus 

testes o uso de canais de 40 MHz somente em equipamentos operando na banda de 5 GHz 

(onde a transmissão usando estes canais em até quatro fluxos de dados pode chegar à taxa 

nominal de 600 Mbps), se este recurso foi disponibilizado pelo fabricante do dispositivo. A 

Wi-Fi Alliance considera que, como as redes operando na faixa de 2,4 GHz possuem apenas 

três canais de 20 MHz não sobrepostos, existe o risco de redes com canais de 40 MHz nesta 

banda causarem interferências em sistemas legados. Além do que, ainda existem discussões 

no IEEE sobre a implementação de canais de 40 MHz em redes de 2,4 GHz. Portanto, não 

foram definidos testes de certificação de equipamentos com canais de 40 MHz nesta banda. 

Os testes poderão ser adotados no futuro, quando a questão estiver definida pelo IEEE (WFA, 

2007, p. 4-5, 10). 

No que tange à modulação, o uso de canais de 40 MHz com OFDM permite subdividir 

o canal em 128 subportadoras. Destas, 06 subportadoras em uma extremidade do canal e 05 

na outra são nulas, usadas apenas para espaçamento do canal, além de 03 subportadoras no 

centro do canal, totalizando 14 subcanais não utilizáveis. Dos 114 subcanais restantes, 06 são 

usados para sinais de controle e 108 para transmissão de dados, que é mais que o dobro do 

número de subcanais de um sistema ―n‖ com canal de 20 MHz (52 subportadoras de dados) 

(PERAHIA; STACEY, 2008, p. 102). 

O número maior de subportadoras advém do fato que os canais de 20 MHz não são 

totalmente explorados. Sempre há uma faixa superior e uma inferior que não são ocupadas 

para serem os delimitadores do canal e evitar interferências com os canais adjacentes. Ao 

juntar dois canais de 20 MHz em um único de 40 MHz, esta faixa central pode ser utilizada, 

como representado na figura 4.4, o que garante que a banda utilizável do canal seja maior que 

o dobro do que se pode usar em um canal de 20 MHz (CISCO, 2007). 
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Figura 4.4 – 802.11n: Canais de 20 e 40 MHz. Adaptado de (CISCO, 2007). 

 

Em termos de transmissão, apesar das considerações da Wi-Fi Alliance para a banda 

de 2,4 GHz discutidas anteriormente, a aplicação de canais de 40 MHz em ambientes com 

sistemas legados é plenamente compatível, conforme a regulamentação já disponibilizada. Foi 

definido que sistemas HT, quando operando em modo misto e transmitindo em canal de 40 

MHz, poderão interagir com sistemas legados, duplicando parte do preâmbulo dos quadros no 

canal secundário de 20 MHz utilizado, de forma que os dispositivos de outros padrões que 

utilizam este canal detectem corretamente quando o canal está ocupado. Da mesma forma, 

também é duplicado no canal secundário parte do preâmbulo HT (campos HT-SIG1 e HT-

SIG2), para que possam conviver em uma mesma área sistemas HT de 20 e 40 MHz 

(PERAHIA; STACEY, 2008, p. 104-105). A figura 4.5 ilustra a transmissão de um quadro 

em modo misto, usando dois canais de 20 MHz para formar um único de 40 MHz. 

 

 

Figura 4.5 – 802.11n: Quadro no Modo Misto com Canal de 40 MHz.  

Adaptado de (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 104-105) 

 

4.1.6. Intervalo de Guarda (GI) Curto 

Nos padrões IEEE 802.11a e 802.11g, o intervalo de guarda (GI), que é o intervalo de 

tempo entre a transmissão de um símbolo de dados e outro na técnica OFDM, é definido em 

800 ns. Este tempo é baseado no conceito de que o intervalo entre símbolos deve ser de duas a 

quatro vezes maior que o tempo de atraso de propagação do meio de transmissão (GAST, 

2005, p. 336).  
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O intervalo de guarda é utilizado para minimizar a interferência entre símbolos, que é 

um tipo de interferência que ocorre em ambientes onde a transmissão segue múltiplos 

caminhos. Neste caso, a interferência ocorre quando um novo símbolo chega ao receptor antes 

que a última versão do símbolo anterior tenha sido toda recebida, como ilustrado na figura 

4.6. Isto acontece porque fluxos diferentes de dados percorrem caminhos diferentes e 

apresentam variações no tempo de propagação. O resultado da interferência entre símbolos é a 

redução da SNR eficaz do link de rádio (CISCO, 2007).  

O GI é um período de silêncio entre os símbolos que existe justamente para prever a 

chegada tardia das informações, sendo sua duração determinada pelas características de 

múltiplos caminhos do ambiente (CISCO, 2007). O intervalo padrão de 800 ns permite um 

atraso de propagação da ordem de 200 ns, que é um tempo bem maior do que o observado na 

maioria dos ambientes, onde o tempo de atraso fica entre 50 e 100 ns. No 802.11n, portanto, 

propõe-se a redução do GI para 400 ns, o que pode incrementar a taxa de transmissão na rede 

em cerca de 10% e ainda manter o tempo dentro da regra relacionada ao atraso de propagação 

(GAST, 2005, p. 336). Isto quer dizer reduzir o tempo de cada símbolo de 4 para 3,6 µs e 

aumentar as taxas de dados máximas para 72, 144, 216 e 288 Mbps usando 1, 2, 3 ou 4 fluxos, 

respectivamente, com canais de 20 MHz, ou 150, 300, 450 e 600 Mbps, com canais de 40 

MHz (CISCO, 2007). 

 

 

Figura 4.6 – Intervalo de Guarda. Adaptado de (CISCO, 2007) 
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4.1.7. Agregação de Quadros 

De acordo com (LIN; WONG, 2006), o novo IEEE 802.11n propõe uma camada física 

com taxa de transmissão de até 600 Mbps. Entretanto, para que seja possível usar plenamente 

esta alta taxa de transmissão, a camada de controle de acesso ao meio (MAC) do padrão 

802.11 atual precisa ser melhorada. Uma maneira de melhorar o protocolo MAC é utilizar 

técnicas de agregação de quadros e, neste caso, duas técnicas podem ser utilizadas: a técnica 

chamada A-MPDU (MAC Protocol Data Unit Aggregation) e a A-MSDU (MAC Service Data 

Unit Aggregation). Estas técnicas funcionam da seguinte forma: 

A técnica A-MPDU inicia a tarefa de agregação acrescentando a cada MSDU um 

cabeçalho (MPDU Header) e uma sequência de verificação de quadro (FCS) individual, 

formando assim um Sub-MPDU. É então inserido um delimitador (Delimiter) na frente de 

cada Sub-MPDU e uma sequência de bits de preenchimento (Padding), de modo que cada 

subquadro (subframe) tenha um comprimento múltiplo de quatro bytes, o que facilitará a 

delimitação do subquadro no receptor. Depois, os subquadros são concatenados e formam 

uma grande PSDU (Physical Service Data Unit), como mostrado na figura 4.7. À PSDU é 

acrescentado um cabeçalho de camada física (PHY HDR) para que seja feita a transmissão. 

 

 

Figura 4.7 – Quadro Resultante da Técnica de Agregação A-MPDU. (LIN; WONG, 2006) 

 

A segunda técnica – A-MSDU – consiste em concatenar várias unidades de dados de 

serviço MAC em um grande MPDU, ao qual são atribuídos um cabeçalho de camada MAC 

(MAC HDR) e uma sequência de verificação de quadro (FCS), formando uma PSDU, como 

ilustrado na figura 4.8. À PSDU é acrescentado um cabeçalho de camada física (PHY HDR) e 

se forma um grande quadro a ser transmitido. 
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Figura 4.8 – Quadro Resultante da Técnica de Agregação A-MSDU. (LIN; WONG, 2006) 

 

A agregação de quadros não reduz apenas o tempo de transmissão de preâmbulos e 

cabeçalhos de quadros, reduz também o tempo aleatório de espera (backoff) do protocolo 

CSMA/CA para sucessivas transmissões de quadros. Deve-se considerar, no entanto, que a 

agregação de quadros aumenta o rendimento da camada MAC em condições de canal ideal. 

Em canais propensos a erros, a corrupção de um grande quadro de agregados poderá fazer 

com que se desperdice muito tempo de uso do canal, diminuindo a eficiência da transmissão. 

Também se deve ter em conta que a transmissão de grandes quadros agregados fará com que 

outras estações que desejam transmitir esperem mais tempo até terem uma chance de ocupar o 

meio. Logo, a escolha do esquema de agregação depende de um estudo das condições do meio 

que será utilizado (LIN; WONG, 2006). 

Para suportar a agregação de quadros, o tamanho máximo de um quadro no 802.11n 

foi aumentado de 4 kBytes para 64 kBytes, mas, além do que já foi mencionado, existem mais 

algumas condições para que esta capacidade seja explorada na agregação: todos os quadros de 

uma agregação devem ser enviados ao mesmo destino e todos os quadros devem estar prontos 

simultaneamente na estação ou ponto de acesso para serem agregados e transmitidos (CISCO, 

2007). 

 

4.1.8. Reconhecimento de blocos de quadros (Block ACK) 

O protocolo de confirmação de blocos de quadros, introduzido pelo padrão IEEE 

802.11e, melhora a eficiência ao enviar um único sinal de reconhecimento (BACK) para um 

bloco de quadros recebidos, ao invés do envio de um sinal de reconhecimento (ACK) para 

cada quadro individual. No entanto, diferentemente do que ocorre na técnica tradicional, para 

que o reconhecimento de blocos seja possível, é necessário que as estações envolvidas 

estabeleçam entre si uma ―sessão de reconhecimento de blocos‖, onde todos os quadros se 

utilizam do mesmo identificador (TID – Traffic Identifier). Diz-se neste caso que a técnica de 

reconhecimento de blocos é orientada à sessão (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 199-200).  
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O IEEE 802.11e estabelece duas formas de se fazer o reconhecimento de blocos: o 

reconhecimento de bloco imediato (immediate block ACK) e o reconhecimento de bloco 

atrasado (delayed block ACK) (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 199-200). 

Reconhecimento de bloco imediato: neste caso, depois da transmissão dos quadros 

que compõem um bloco, é enviado na sequência um quadro de solicitação de reconhecimento 

do bloco (BAR - Block Acknowledgement Request) e o quadro de reconhecimento (BACK - 

Block Acknowledgement) deve ser devolvido pelo receptor dentro do tempo SIFS 

imediatamente após o envio deste quadro, completando a troca de quadros no mesmo TXOP 

(Transmit Opportunity - tempo que a estação tem o canal disponível para seu uso) 

(PERAHIA; STACEY, 2008, p. 199-200). 

Reconhecimento de bloco atrasado: este método, criado primeiro por ser mais fácil 

de implementar, segue o mesmo preceito do reconhecimento imediato. No entanto, após o 

envio do quadro BAR, o receptor responde apenas com um quadro ACK simples, para só 

depois, em outro TXOP, responder com o quadro de reconhecimento do bloco (BACK) 

(PERAHIA; STACEY, 2008, p. 199-200) (IEEE, 2009d). 

 

 

Figura 4.9 – 802.11n: Reconhecimento de Blocos. (a) Imediato; (b) Atrasado.  

Adaptado de (IEEE, 2009d) 

 

O padrão 802.11n permite a adoção dos dois métodos de reconhecimento de bloco 

proposto no padrão 802.11e e promove melhorias para aumento do desempenho, reduzindo o 
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tamanho do quadro de solicitação e de reconhecimento de quadro dos tradicionais 128 para 

apenas 8 bytes, criando os quadros Basic Block Acknowledgement Request (Solicitação de 

Reconhecimento de Bloco Básico) e o Basic Block Acknowledgement (Reconhecimento de 

Bloco Básico) (IEEE, 2009d) (WFA, 2007). A figura 4.9 ilustra o uso dos dois métodos de 

confirmação de blocos, conforme o padrão IEEE 802.11n. Na figura 4.9a temos o 

reconhecimento de bloco imediato e na figura 4.9b, o reconhecimento de bloco atrasado. 

 

4.1.9. Modo greenfield 

O treinamento MIMO e a retro compatibilidade com os padrões wireless legados 

aumenta o overhead e reduz a eficiência das redes 802.11n. Em ambientes onde não existem 

dispositivos dos padrões ―a/b/g‖, chamados de greenfield, a retro compatibilidade não é 

necessária e, por isso, foi criado um modo opcional de operação do 802.11n (modo 

greenfield), destinado para estes ambientes. A eliminação de componentes dos preâmbulos 

dos quadros que dão suporte aos padrões legados faz com que o preâmbulo greenfield seja 12 

µs mais rápido que o preâmbulo do modo misto (modo que suporta todos os padrões) 

(PERAHIA, 2008, p. 53). A figura 4.10 representa o quadro do modo greenfield.  

 

 

Figura 4.10 – 802.11n: Quadro Greenfield. Adaptado de (PERAHIA; STACEY, 2008, p. 123) 

 

O aumento de eficiência é mais evidente quando são transmitidos pacotes curtos, 

como os que transportam voz sobre IP. Neste caso, o uso do modo greenfield é permitido 

mesmo em ambientes onde existam dispositivos legados, desde que se utilizem dispositivos 

de proteção (contra interferências) MAC adequados, embora esta proteção possa reduzir a 

eficiência conquistada pelo modo greenfield (PERAHIA, 2008, p. 53). 

 

4.1.10. Redução de tempo entre quadros (RIFS) 

Conforme a norma IEEE 802.11n (IEEE, 2009d), o RIFS (Reduced InterFrame 

Spacing) é um meio de reduzir a sobrecarga (overhead) e aumentar a eficiência de uma rede 

sem fios. Ele deve ser usado no lugar do SIFS para separar as transmissões múltiplas de um 

único emissor, quando o separador SIFS não é esperado pelo receptor. O tempo de RIFS é 
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contado entre o fim do último símbolo do quadro anterior e o início do primeiro símbolo do 

preâmbulo do quadro subsequente conforme ―visto‖ pela interface aérea, e deve ter uma 

duração de 2 µs (+/- 10%).  

O RIFS deve ser usado somente para separar quadros do tipo HT (High Throughput) 

(IEEE, 2009d). Este aspecto faz com que RIFS só possa ser utilizado em ambientes 

greenfield, ou seja, em que não existem dispositivos legados dos padrões ―a/b/g‖ (CISCO, 

2007). 

 

4.1.11. Transmissão Bidirecional 

De acordo com (LIN; WONG, 2006), o 802.11n especifica um método de 

transferência de dados bidirecional. Se o método de reserva de meio RTS/CTS é utilizado, a 

sequência de transmissão RTS → CTS → Dados → ACK só permite que o remetente 

transmita um único quadro de dados. No método de transferência de dados bidirecional, o 

receptor pode solicitar a transmissão de um quadro reverso no quadro de controle CTS, e o 

transmissor concede um tempo médio para o receptor enviar seu quadro de dados no link 

reverso. A sequência de transmissão dos quadros de controle e dados ficará como mostrada na 

figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 – 802.11n: Transmissão Bidirecional. Adaptado de (LIN; WONG, 2006) 

 

O método de transmissão bidirecional facilita a transmissão de pequenos pacotes de 

feedback do receptor e melhora o desempenho do protocolo TCP, o qual necessita da 

transmissão de segmentos chamados de TCPACK (reconhecimento TCP). Este método 

suporta a transmissão com agregação de quadros e o envio de reconhecimento de blocos 

(LIN; WONG, 2006). 

 

4.2. Considerações Sobre as Melhorias do 802.11n 

 

Todas as melhorias mencionadas para o padrão 802.11n visam o aumento da taxa de 

transmissão de dados efetiva de uma rede wireless (throughput). Certamente, somente com a 
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soma de várias destas inovações, será possível alcançar a almejada vazão de 100 Mbps (ou 

mais) estipulada no projeto deste padrão. 

 

Tabela 13 – Técnicas de Melhorias de Vazão no 802.11n. Adaptado de (WFA, 2007, p. 7) 

Técnica de Melhoria 

de Vazão no 802.11n 
Descrição da Técnica 

Potencial de Melhoria 

da Vazão em Relação 

aos Padrões Legados 

(a/g) 

Multiplexação espacial 

(MIMO) 

Com apenas 02 fluxos espaciais, a vazão 

pode dobrar em relação à transmissão em 

fluxo simples. 

100% 

Canal com banda de 40 

MHz 

Dobrando a banda do canal em relação ao 

canal legado de 20 MHz, pode-se dobrar a 

vazão. 

100% 

OFDM mais eficiente 

Com 52 subportadoras de dados, contra as 

48 dos sistemas legados, a taxa de 

transmissão em cada fluxo pode chegar a 

65 Mbps, contra os 54 Mbps do ―a/g‖. 

20% 

Intervalo de guarda 

(GI) curto 

O GI curto de 400 ns disponível no 802.11n 

reduz o tempo entre símbolos de 4 μs para 

3,6 μs, aumentando a taxa de transmissão 

de símbolos em 10%. 

10% 

Agregação de quadros 

e reconhecimento de 

blocos (block ACK) 

A agregação de quadros e o 

reconhecimento de blocos provêm ganhos 

de eficiência significativos, particularmente 

para o tráfego de voz, onde os tempos entre 

quadros e o envio de ACK a cada quadro 

curto de voz transmitido torna o fluxo de 

transmissão de voz deficiente. 

A agregação de quadros também traz 

melhorias para a transmissão de fluxos de 

dados contínuos, como aplicações de vídeo 

ou grandes transferências de arquivos. 

Até 100% é possível, 

dependendo do tipo de 

tráfego 

 

Para uma melhor compreensão do que cada técnica nova acrescenta de melhorias às 

redes wireless do padrão ―n‖ em relação aos padrões legados, a tabela 13 apresenta uma 

relação das técnicas principais e a porcentagem de aumento que cada uma proporciona à 

vazão da rede. 

Apesar destas técnicas promoverem o aumento da vazão nas redes wireless, o IEEE 

não exige que as mesmas sejam aplicadas em todos os equipamentos, transformando algumas 

em recomendações e outras em opcionais. A tabela 14 enumera os recursos mais importantes 

inseridos no 802.11n e qual seu status perante o padrão redigido pelo IEEE. 
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Tabela 14 - Recursos do IEEE 802.11n. Adaptado de (GARG, 2007, p. 751) 

Recurso Definição Status 

OFDM melhor 
Suporte a maior largura de banda e taxa de 

transmissão máxima de 65 Mbps. 
Obrigatório 

Multiplexação por 

divisão no espaço 

(SDM) 

Melhora o desempenho pela análise dos 

dados transmitidos em múltiplos fluxos por 

múltiplas antenas. 

Opcional, podendo ser 

usadas até 04 antenas 

Diversity 

(diversidade) 

Explora a existência de múltiplas antenas  

para melhorar o alcance e confiabilidade. 

Normalmente empregada quando o número 

de antenas de recepção é superior ao 

número de fluxos a serem transmitidos. 

Opcional, podendo ser 

usadas até 04 antenas 

MIMO power save 

Limita o consumo de energia do sistema 

utilizando MIMO apenas quando 

realmente necessário. 

Necessário 

Canais de 40 MHz 

Efetivamente dobra a taxa de dados 

dobrando a largura de banda do canal de 

20 MHz para 40 MHz. 

Opcional 

Agregação de quadros 

Melhora a eficiência da transmissão ao 

permitir a transmissão de rajadas de 

pacotes de dados. 

Necessário 

Redução do tempo 

entre quadros (RIFS) 

Projetado para melhorar a eficiência, 

promovendo um tempo mais curto entre as 

transmissões de quadros OFDM, do que o 

dos padrões ―a‖ e ―g‖. 

Necessário 

Modo greenfield 

Torna uma rede 802.11n homogênea mais 

eficiente eliminando o suporte a 

dispositivos 802.11a/b/g. 

Opcional 

 

4.3. Recursos Extras Agregados ao 802.11n 

 

Como uma forma de desenvolver um padrão de redes sem fio melhor e observando as 

tendências do mercado, a Wi-Fi Alliance incluiu em seus testes de certificação a 

obrigatoriedade dos equipamentos suportarem QoS e priorização de tráfego sensível à latência 

(como, por exemplo voz e vídeo), evitando a degradação de desempenho. Para equipamentos 

aprovados nos testes, é incluída na certificação a indicação de compatibilidade com tráfego 

multimídia segundo a recomendação WMM (Wi-Fi Multimedia) (WFA, 2007). 

O QoS é necessário para aplicações multimídia e para o gerenciamento avançado de 

tráfego em redes. O WMM, definido pela Wi-Fi Alliance, acrescenta priorização às 

capacidades de QoS em redes Wi-Fi e otimiza sua performance quando múltiplas aplicações 

convergentes, com diferentes parâmetros de latência e vazão, competem por recursos da rede. 
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O WMM permite que seja definido que tipo de fluxo de dados é mais importante em uma rede 

e atribuir a ele priorização de tráfego (WFA, 2004). 

O WMM foi definido pela Wi-Fi Alliance com base no padrão IEEE 802.11e, que 

ainda não estava ratificado quando o WMM foi criado, e também na arquitetura DiffServ 

(Differentiated Services) do IETF (Internet Engineering Task Force), que permite o 

provimento de QoS em tecnologias compartilhadas como Wi-Fi, priorizando o tráfego de 

forma eficiente sem aumentar demasiadamente a sobrecarga (overhead) da transmissão. Para 

tanto, é usada a marcação (tags) de pacotes IETF DSCP ou IEEE 802.1d (WFA, 2004). 

Como uma extensão do WMM, a Wi-Fi Alliance criou a recomendação WMM Power 

Save (Economia de Energia), destinada a aumentar o tempo de duração de baterias de 

terminais Wi-Fi móveis que utilizam aplicações multimídia. É uma melhoria da 

funcionalidade de gerenciamento de energia avançado definida no padrão IEEE 802.11e, mas 

que por hora é considerada opcional na certificação WMM. O WMM Power Save é uma 

evolução dos mecanismos já existentes para economia de energia em redes Wi-Fi, que 

permite que as estações fiquem mais tempo ―cochilando‖ (consumindo menos energia) entre 

uma comunicação e outra, através de um gerenciamento preciso dos requisitos de latência e 

transmissão de cada estação, o que melhora seu desempenho (WFA, 2005). 

A Wi-Fi Alliance, assim como feito com os padrões IEEE 802.11 anteriores, também 

agregou aos testes de certificação dos equipamentos 802.11n, testes de dispositivos de 

segurança para redes Wi-Fi. É exigido que os equipamentos sigam e tenham implementados 

no mínimo os padrões de segurança da Wi-Fi Alliance WPA e WPA2 com a extensão EAP 

(WFA, 2007). 

 

4.4. Compatibilidade com os Padrões 802.11 Legados 

 

De acordo com (CISCO, 2007), a compatibilidade com os atuais padrões 802.11a/b/g 

é uma questão crucial para o padrão 802.11n. Assim como o padrão 802.11g oferece 

dispositivos de proteção para operação em ambientes com equipamentos 802.11b, o 802.11n 

também tem um número de mecanismos para oferecer compatibilidade com dispositivos 

802.11a/b/g, permitindo que estes dispositivos recebam as informações necessárias para 

convivência com o 802.11n na mesma área.  

Por muito tempo será necessário que o 802.11n opere junto com sistemas legados. 

Esta operação em modo misto irá perdurar até que todos os dispositivos ―a‖, ―b‖ e/ou ―g‖ de 
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uma área sejam atualizados ou substituídos. Sendo assim, o 802.11n adotou alguns 

mecanismos de compatibilidade idênticos aos do 802.11g (CISCO, 2007). 

O 802.11n possui um preâmbulo que não pode ser decodificado por dispositivos de 

padrões anteriores. Então, para que não ocorram problemas como interferência e colisões, 

quando operando em modo misto, os quadros 802.11n são transmitidos com informações que 

podem ser decodificadas pelos sistemas legados, conforme explicado na seção 4.1. O quadro é 

transmitido como representado de forma simplificada na figura 4.12, primeiro com 

informações que permitam aos dispositivos de padrão anterior identificar que o meio de 

transmissão está ocupado, e depois com o preâmbulo e demais fluxos de sinais do próprio 

padrão 802.11n (CISCO, 2007, p. 13-14). 

Outro mecanismo que o 802.11n utiliza do padrão ―g‖ é o CTS to Self  ou CTS para si 

mesmo. Neste caso, antes de iniciar a transmissão, a estação ―n‖ envia para si mesma um 

quadro CTS curto que contém as informações do tempo em que o meio será ocupado em um 

formato que seja ―entendido‖ pelas estações legadas. A transmissão é feita na maior 

velocidade que os sistemas legados possam identificar e decodificar, garantindo proteção à 

transmissão de quadros ―n‖ que se seguirá (CISCO, 2007). 

 

 

Figura 4.12 – Quadro 802.11n: Modo Misto. Adaptado de (CISCO, 2007) 

 

O custo do uso do preâmbulo legado e do CTS to Self para manter a compatibilidade 

com os dispositivos de padrões mais antigos é uma sobrecarga na rede 802.11n e considerável 

atenuação das melhorias que este novo padrão incorpora, quando usado em ambientes mistos. 

Não basta que não existam dispositivos legados associados ao mesmo AP para que os 

mecanismos de proteção sejam abandonados. Se existirem outros APs e estações próximas, 

operando em padrões mais antigos, o uso dos mecanismos de proteção se torna obrigatório 

para evitar as interferências de transmissões nos mesmos canais (CISCO, 2007). 
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4.5. Comparativos Entre os padrões 802.11 

 

Na tabela 15 apresentamos um resumo das principais características dos padrões 

802.11, considerando também o 802.11n e mostrando como as características de velocidade e 

área de cobertura deste padrão parecem superiores aos padrões legados. 

 

Tabela 15 – Comparativo das principais características dos padrões 802.11.  

Adaptado de (ORTIZ JR., 2009, p. 14) 

Padrão 
Ano da 

Ratificação 

Banda de 

frequência de 

operação 

Taxa máxima 

de 

transmissão 

teórica 

Taxa de 

transmissão 

efetiva 

(vazão) 

Alcance 

máximo 

teórico 

(em metros) 

802.11a 1999 5 GHz 54 Mbps 27 Mbps 35 

802.11b 1999 2,4 GHz 11 Mbps 5 Mbps 30 

802.11g 2003 2,4 GHz 54 Mbps 22 Mbps 100 

802.11n 2010* 2,4 e 5 GHz 600 Mbps 144 Mbps* 300 

(*) Estimativa. 

 

Resumo do Capítulo 

 

O capítulo 4 apresenta todas as inovações propostas para o padrão IEEE 802.11n, de 

forma a se aumentar a vazão das redes sem fios, tornando-as equivalentes às redes cabeadas. 

Foram apresentadas individualmente cada uma das melhorias deste novo padrão e 

explanado em que elas podem auxiliar na tarefa de aumento do desempenho das redes. 

Também foram apresentados outros recursos agregados ao novo padrão, com o 

objetivo de propiciar melhores condições para o transporte de informações multimídia, além 

de ser discutida a compatibilidade deste padrão com os sistemas legados. 

O capítulo é encerrado com um comparativo entre o padrão ―n‖ e os padrões 

anteriores. Nele foram sintetizadas as características de cada padrão. 

O entendimento dos conceitos apresentados neste capítulo facilitará a compreensão 

dos experimentos apresentados no próximo capítulo, justificando a maneira como os mesmos 

foram abordados e conduzidos.  
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5. AMBIENTES E RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

O padrão IEEE 802.11n surgiu da necessidade de se aumentar a velocidade de 

transmissão de dados nas redes de computadores sem fios. Para que isto fosse possível, 

diversas melhorias foram desenvolvidas em relação aos padrões anteriores, conforme descrito 

no capítulo 4, tanto na forma física de transmissão das ondas de rádio, onde foi adotada a 

técnica de múltiplas antenas e aumento da largura de banda dos canais, como na forma de 

transmissão dos quadros de dados, onde recursos como agregação de quadros e redução do 

tempo entre quadros incrementam a vazão da rede.  

De forma a verificar as melhorias deste novo padrão na prática, foram realizados 

alguns testes de operação com dispositivos IEEE 802.11n draft 2.0, certificados pela Wi-Fi 

Alliance, sendo os resultados destes experimentos apresentados neste trabalho. 

 

5.1. Ambientes Experimentais 

 

As experiências com redes sem fios foram desenvolvidas visando comprovar os 

pontos chave de melhorias prometidas pelo padrão IEEE 802.11n, que são o aumento do 

desempenho da rede pelo aumento da vazão de dados por unidade de tempo e o incremento na 

área de cobertura do sinal da rede. Para isso, foram desenvolvidos dois experimentos: o 

experimento 1 trata de testes realizados em ambiente real, desenvolvidos para proporcionar 

um comparativo das características de atraso e vazão entre uma rede cabeada, uma rede sem 

fios no padrão 802.11g e uma rede sem fios no padrão 802.11n. O experimento 2, também 

realizado em um ambiente real, visou comparar a distância máxima de cobertura de uma rede 

no padrão 802.11g com uma rede operando no padrão 802.11n. 

 

5.1.1. Características dos ambientes 

Experimento 1 

Para realização deste experimento foram montados os ambientes reais representados 

na figura 5.1. A figura 5.1a apresenta o diagrama da rede montada para os testes envolvendo 

conexões cabeadas entre dois microcomputadores e um switch, e a figura 5.1b, o diagrama da 

rede experimental usada para as avaliações de desempenho de redes sem fios usando os 

padrões IEEE 802.11g/n. 
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Figura 5.1 - Ambientes de Testes: (a) Rede Cabeada; (b) Redes 802.11g/n. 

 

Os dois ambientes foram montados em local fechado em uma instalação doméstica. 

Para a montagem da rede da figura 5.1a, a comunicação foi feita através de cabos UTP 

(Unshielded Twisted Pair) adquiridos já montados no comércio. O único critério para 

disposição dos equipamentos e a distância entre eles foi a limitação do comprimento dos 

cabos de rede utilizados (três metros). Uma extremidade de cada cabo foi conectada na porta 

de rede Ethernet de cada um dos computadores e a outra extremidade em uma das portas do 

roteador-switch utilizado. Em cada microcomputador, a rede foi configurada para uso do 

protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) e para obtenção de um 

endereço de rede automaticamente (fornecido por um servidor DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) integrado no roteador). Além disso, foram executadas algumas 

configurações adicionais requeridas pelo sistema operacional utilizado nos micros. 

Para execução dos experimentos no segundo ambiente (figura 5.1b), manteve-se o PC 

conectado ao roteador-switch via cabo UTP e alterou-se a conexão de rede do notebook para 

um enlace sem fios. Foi instalado um adaptador wireless-USB em uma porta USB do 
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notebook e configurada a conexão sem fios dele com o roteador. A distância entre o adaptador 

wireless e o roteador foi estabelecida em cinco metros, considerando: manter os equipamentos 

com visada direta, ou seja, sem obstáculos que pudessem prejudicar a comunicação via rádio; 

garantir que os níveis de sinal recebidos do roteador pelo adaptador e do adaptador pelo 

roteador fossem excelentes (ou seja, quando verificado o medidor de sinal do software que 

acompanha o adaptador ou o medidor de sinal do software embarcado no roteador, o nível 

deveria estar em 100%); e evitar que o adaptador ficasse demasiadamente próximo do 

roteador, pois isto poderia causar a saturação do receptor de um ou ambos os dispositivos e 

prejudicar a comunicação. 

 

Experimento 2 

O segundo experimento foi realizado em campo aberto em uma rua de um bairro 

residencial onde, em circunstâncias reais, foi verificado o alcance de uma conexão wireless 

seguindo o padrão 802.11g e depois o 802.11n. Na figura 5.2 é mostrado um diagrama da 

topologia deste experimento. 

 

 

Figura 5.2 - Ambiente de Testes de Alcance de Sinal Wireless. 

 

Neste experimento, o roteador-switch (que também oferece a função de ponto de 

acesso wireless) foi instalado em uma posição fixa, sendo conectado ao mesmo via cabo UTP 

um segundo notebook, também deixado em um local fixo. O primeiro notebook (o mesmo 

usado no experimento anterior), com adaptador wireless-USB acoplado, foi utilizado em 

movimento, sendo transportado nos braços desde uma posição fixa próximo ao ponto de 

acesso até as posições distantes consideradas limite de captação dos sinais de rádio emitidos 

pelo AP. 
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Equipamentos Utilizados 

Para realização de todos os experimentos apresentados neste trabalho foram 

empregados os seguintes equipamentos e materiais: 

 01 roteador-swich wireless, modelo DIR-635, marca D-Link, dotado de uma porta 

Ethernet WAN (Wide Area Network), 04 portas Ethernet LAN e ponto de acesso 

integrado, padrão IEEE 802.11n draft 2.0, com três antenas MIMO, potência de 17 

dBm (50mW) e.i.r.p (Equivalent Isotropically Radiated Power) e taxa de transmissão 

nominal teórica de até 300 Mbps. Certificado pela Wi-Fi Alliance na categoria Access 

Point for Home or Small Office (Wireless Router) sob n.º WFA4878; 

 01 adaptador wireless-USB, modelo DWA-140, marca D-Link, padrão IEEE 802.11n 

draft 2.0, com duas antenas internas MIMO, potência de 14 dBm (25mW) e.i.r.p. e 

taxa de transmissão nominal teórica de até 300 Mbps.  Certificado pela Wi-Fi Alliance 

na categoria External Wi-fi Adapter Card sob n.º WFA5460; 

 01 notebook, modelo A135-S2386, marca Toshiba, dotado de microprocessador Intel 

Dual Core T2080 1,73 GHz, memória RAM de 2 GBytes DDR2 667 MHz, adaptador 

de rede 10/100 integrado com chipset Realtek RTL8139 e sistema operacional 

Microsoft Windows XP SP3; 

 01 microcomputador genérico (montado a partir da compra de suas peças 

individualmente), equipado com microprocessador Intel Core 2 Duo E7200 2,53 GHz, 

memória RAM de 2 GBytes DDR2 800 MHz, adaptador de rede 10/100 integrado com 

chipset Realtek RTL8102E e sistema operacional Microsoft Windows XP SP3; 

 01 notebook, modelo Green320, marca PCChips/ECS Elitegroup, dotado de 

microprocessador Via Nehemiah C3 1 GHz, memória RAM de 256 MBytes DDR 266 

MHz, adaptador de rede 10/100 integrado com chipset Via FastEthernet e sistema 

operacional Microsoft Windows XP SP3; 

 02 cabos de rede UTP, categoria 5e, com conectores RJ45 montados conforme padrão 

EIA/TIA T-568A. 

 

Softwares Utilizados 

Nos experimentos, foram utilizadas funções do sistema operacional Microsoft 

Windows XP como as ferramentas de rede ―ping‖ e ―ipconfig‖ disponíveis no prompt do MS-

DOS deste sistema, e também, os seguintes softwares: 

 Ekahau HeatMapper, versão1.0.2 – software desenvolvido pela empresa americana 

Ekahau Inc., permite realizar um esboço da área de abrangência de uma rede sem fios, 
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demonstrando graficamente a diminuição do nível de sinal com o aumento da distância 

a partir do AP. É um programa que pode ser utilizado como auxílio por profissionais 

no planejamento prático e dimensionamento de redes sem fios, o chamado site-survey; 

 NetCPS, versão 1.0 – é um pequeno programa freeware desenvolvido para ambiente 

MS-DOS pelo norueguês Jarle Aase em 1998, com o propósito de medir a vazão de 

redes de computadores. O programa é ativado em dois computadores, um no modo 

servidor (receptor dos dados) e outro no modo transmissor. O transmissor envia cerca 

de 100 MBytes de dados através da rede para o servidor que calcula, com base no 

tempo de transmissão, a taxa média de transmissão dos dados na conexão; 

 NetWorx, versão 5.0.3 –trata-se de um programa desenvolvido pela empresa 

SoftPerfect Research da Autrália, que o disponibiliza gratuitamente na Internet. Este 

programa faz a medição da banda utilizada em conexões de redes, mostrando em 

tempo real, através de um gráfico, a largura de banda utilizada. O programa ainda 

conta com algumas ferramentas que, entre outras coisas, auxilia na medição de vazão 

de uma transmissão de dados originada ou recebida em um determinado período de 

tempo; 

 WiFi SiStr, versão 1.0.2678.17860 – desenvolvido pela DNsoft.be, uma empresa 

Belga dedicada à produção de softwares de uso livre (freeware), este programa faz a 

medição do nível de sinal da rede sem fios ao qual o microcomputador onde ele está 

instalado está conectado. O WiFi SiStr mostra em tempo real o nível de sinal recebido 

em dB, permitindo a avaliação da área de cobertura de uma rede. 

 

5.2. Metodologia Aplicada 

 

Os experimentos relatados foram desenvolvidos a partir de metodologias específicas 

para os mesmos, as quais foram criadas considerando os recursos disponíveis e ambientes dos 

experimentos, alguma experiência profissional que tivemos relacionada à área de redes de 

computadores, e pesquisas realizadas, incluindo as que foram base para elaboração dos 

capítulos anteriores. As metodologias desenvolvidas nos experimentos foram: 

 

Experimento 1 

Neste experimento, o objetivo principal era medir a latência e a vazão durante a 

transferência de dados de uma rede cabeada (Ethernet), uma rede sem fios operando no 
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padrão IEEE 802.11g e uma rede sem fios no padrão IEEE 802.11n, de forma que os 

resultados possam ser comparados objetivando encontrar qual delas obteve o melhor 

desempenho, além de verificar se a rede 802.11n se equipara a rede Ethernet nestes quesitos.  

No caso da latência (atraso), a forma prática de se fazer esta medição é utilizar o 

comando ―ping‖ em um prompt do MS-DOS do sistema operacional Windows e verificar os 

resultados. O ―ping‖ utiliza protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) e envia uma 

requisição de resposta (eco) para um endereço de rede especificado, medindo o tempo até o 

recebimento desta resposta. Convencionou-se que nestes experimentos seriam enviadas 

sequências de 30 requisições de eco com pacotes ICMP de 1500 bytes de um 

microcomputador ao outro e verificados os resultados. 

Quanto à medição de vazão, o processo consiste em transferir uma quantidade de 

dados conhecida pela rede e medir o tempo total despendido para transmissão. Depois, 

calcula-se a quantidade média de bits de dados transferidos por segundo. O resultado será a 

vazão média da rede. 

Com base nos requisitos para medição de vazão, foi realizada uma pesquisa para 

encontrar softwares que auxiliassem nesta tarefa, chegando-se ao NetCPS e ao NetWorx.  

 

 

Figura 5.3 - Prompt do MS-DOS com NetCPS no modo servidor. 

 

O NetCPS é utilizado em ambiente MS-DOS ou em uma janela de prompt do MS-

DOS sob o sistema Microsoft Windows. Em um dos microcomputadores ele é ativado em 

modo servidor digitando-se no prompt o comando ―netcps –s‖. Isto faz com que o programa 

fique ativado aguardando uma conexão de outro microcomputador que ficará em modo 

cliente. No outro microcomputador digita-se no prompt o comando ―netcps <endereço_IP>‖ 

indicando o endereço de rede (IP) do micro servidor. Assim que o comando é executado, o 

cliente NetCPS inicia a transferência de 100 Mbytes de dados para o servidor, ao mesmo 

tempo em que mede a vazão da rede, registrando o valor máximo e médio de vazão em bytes 

e o tempo decorrido na transmissão. A figura 5.3 mostra um exemplo de operação do NetCPS. 
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Na tela apresentada se pode ver o prompt do MS-DOS onde o NetCPS roda em modo 

servidor. Os dados apresentados são da última transmissão realizada por um microcomputador 

cliente. 

O NetWorx é usado em ambiente Microsoft Windows e, tão logo esteja ativado, já 

inicia a monitoração da conexão de rede do microcomputador onde está instalado. Nele é 

possível acompanhar a transferência de dados na conexão de rede de forma gráfica, 

identificando a variação da vazão dos dados na rede. Além disso, também é possível através 

de um módulo separado do programa (Medidor de Velocidade), fazer a medição de vazão 

durante um período determinado. Neste módulo há um ―botão‖ para iniciar a medição e 

depois para encerrá-la. Depois do encerramento é exibido o tempo total decorrido, a vazão 

máxima registrada no período e a vazão média em bits por segundo. 

Com o auxílio destes softwares foram desenvolvidos quatro métodos de medição neste 

experimento, um para medição de latência e três para medição comparativa de vazão. Os 

métodos foram: 

1) Abrir o prompt do MS-DOS no sistema operacional e digitar no prompt: ―ping 

<endereço_IP_destino> –l 1500 –n 30‖; Executar o comando e capturar a tela com os 

resultados; 

2) Ativar o NetCPS em dois microcomputadores, sendo um servidor e o outro cliente e o 

NetWorx em um deles. Ativar no NetWorx o módulo de medição de vazão e manter o 

gráfico de medição aberto. Iniciar a transmissão de dados com o NetCPS e ao mesmo 

tempo iniciar a medição de vazão no NetWorx, a qual será interrompida assim que o 

NetCPS concluir a transmissão. Logo que a transmissão for concluída, capturar a tela 

com o gráfico do NetWorx e colher os dados da medição de vazão; 

3) Ativar em um dos microcomputadores o NetWorx, carregando o módulo de medição 

de vazão e deixando o gráfico de medição aberto. Iniciar a cópia de um grande arquivo 

de um micro para o outro, ativando a medição no início da cópia e encerrando-a no 

término. Quando a cópia estiver concluída, capturar a tela com o gráfico do NetWorx e 

colher os dados da medição de vazão. Para este teste foi definida a cópia do arquivo de 

imagem do DVD de instalação da distribuição Linux Debian 5.01-i386 que possui 

4,55 GBytes em um único arquivo no formato .ISO; 

4) Ativar em um dos microcomputadores o NetWorx, carregando o módulo de medição 

de vazão e deixando o gráfico de medição aberto. Iniciar a cópia de vários arquivos 

pequenos de um micro para o outro, cujo tamanho total dos arquivos se aproxime da 

quantidade de bytes transmitida no teste anterior, novamente ativando a medição de 
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vazão no início da cópia e encerrando-a ao término. Quando a cópia estiver concluída, 

capturar a tela com o gráfico do NetWorx e colher os dados da medição de vazão. Para 

este teste foi definida a cópia de 1.178 arquivos no formato .MP3 com tamanhos 

variando na maioria dos casos entre 2 e 5 MBytes, formando o total de 4,67 GBytes de 

dados para transmissão. 

 

Experimento 2 

Este segundo experimento visava constatar se o alcance de uma rede sem fios 

operando no padrão IEEE 802.11n seria de fato superior ao de uma rede operando no padrão 

IEEE 802.11g. Para se conseguir isto, o primeiro passo foi encontrar um software capaz de 

medir o nível de sinal recebido por uma estação móvel a partir de um ponto de acesso, sendo 

utilizado nesta função o programa WiFi SiStr. 

O WiFi SiStr é um programa feito para Microsoft Windows, capaz de medir o nível de 

sinal da rede sem fios que o microcomputador com adaptador de rede wireless está conectado, 

informando o nível de sinal recebido em dB. Para quantificar o nível de sinal, o WiFi SiStr 

ainda gera uma barra gráfica que fica sempre visível na tela, junto com a medição em tempo 

real em números decimais. A figura 5.4 ilustra a tela de medição do WiFi SiStr. Por ela é 

possível acompanhar a variação do nível do sinal recebido da rede, à medida que a estação é 

movimentada. 

 

 

Figura 5.4 - WiFi SiStr: Tela de medição de nível de sinal. 

 

Outro software utilizado foi o Ekahau HeatMapper. O Ekahau não é um software de 

medição de nível de sinal propriamente dito, mas um programa para análise da área de 

cobertura de uma rede Wi-Fi. Para utilizá-lo, primeiro é necessário obter uma imagem do 

local onde a análise será feita (planta, croqui, foto, etc.). No nosso caso, utilizamos uma 

imagem de satélite do programa Google Earth. Depois, carrega-se o programa em uma 

estação móvel e nele seleciona-se a imagem do local. Com tudo pronto, é feito o 

deslocamento da estação pelo local a ser medido, ao mesmo tempo se traça com o mouse na 

imagem do local o caminho percorrido. Ao final, um clique com o botão direito do mouse faz 

com que o Ekahau gere uma análise gráfica da área de cobertura do sinal com base nos níveis 

percebidos ao longo do trajeto, criando faixas com cores diferentes que indicam a queda do 

sinal com o aumento da distância em relação ao AP. 
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O segundo passo para definição da metodologia deste experimento foi estabelecer até 

qual nível de sinal seria considerado suficiente para comunicação de um microcomputador 

distante com o ponto de acesso de uma rede sem fios. A resposta a esta questão foi encontrada 

nos padrões 802.11 do IEEE. Na tabela 16 são apresentados os níveis de sinal mínimos para 

operação no padrão IEEE 802.11g usando OFDM. Na tabela 17 estão os níveis de sinal 

mínimos para comunicação em redes no padrão 802.11n (conforme draft 11.0). Em ambas 

pode-se verificar que existe um nível mínimo de sinal onde é mantida a taxa nominal de 

transmissão do padrão e um nível mínimo para conexão na taxa de transmissão mais baixa 

admitida pelo padrão para comunicação. 

 

Tabela 16 – Nível Mínimo de Sinal para Operação 802.11g. Adaptado de (ETSI, 2003). 

Taxa de Transmissão Sensibilidade Mínima 

6 Mbps -82 dBm 

9 Mbps -81 dBm 

12 Mbps -79 dBm 

18 Mbps -77 dBm 

24 Mbps -74 dBm 

36 Mbps -70 dBm 

48 Mbps -66 dBm 

54 Mbps -65 dBm 

 

Tabela 17 – Nível Mínimo de Sinal para Operação 802.11n. Adaptado de (IEEE, 2009d). 

Modulação 
Taxa de 

Codificação 

Sensibilidade Mínima 

(canais 20 MHz) 

Sensibilidade Mínima 

(canais 40 MHz) 

OBS.: 

(Taxa TX) 

BPSK 1/2 -82 dBm -79 dBm 6,5 Mbps 

QPSK 1/2 -79 dBm -76 dBm 13 Mbps 

QPSK 3/4 -77 dBm -74 dBm 19,5 Mbps 

16-QAM 1/2 -74 dBm -71 dBm 26 Mbps 

16-QAM 3/4 -70 dBm - 67 dBm 39 Mbps 

64-QAM 2/3 -66 dBm -63 dBm 52 Mbps 

64-QAM 3/4 -65 dBm -62 dBm 58,5 Mbps 

64-QAM 5/6 -64 dBm -61 dBm 65 Mbps 

 

Depois de definidos os programas a serem usados para medição do nível de sinal de 

uma rede sem fios e de sabermos teoricamente quais níveis de sinal seriam aceitáveis para 

comunicação em cada padrão 802.11, foi desenvolvido o seguinte método para medição do 

alcance das redes: 

 Configurar o ponto de acesso utilizado para operação em um único padrão de rede 

(primeiro 802.11g, depois 802.11n); Ativar o software WiFi SiStr na estação móvel e 
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verificar o nível de sinal inicial (estação próxima ao AP); Se afastar lentamente do AP 

com a estação móvel, mantendo a visada entre as antenas do AP e o adaptador 

wireless, ao mesmo tempo em que se monitora o nível de sinal recebido; Quando o 

nível de sinal atingir o mínimo necessário para operação com a taxa de transmissão 

máxima do padrão, fixar a estação e executar a medição de atraso na rede com o 

comando ―ping‖, como descrito no experimento anterior; ativar o software NetCPS no 

microcomputador e executar a medição de vazão da rede como descrito para o 

primeiro experimento; Continuar se afastando do ponto de acesso até chegar ao limite 

mínimo aceitável (quando o sinal estiver no nível para operação na taxa mais baixa de 

transmissão), fixando novamente a estação e repetindo os testes de atraso e vazão; 

Medir a distância entre o AP e os pontos de medição de atraso e vazão, ou seja, os 

pontos com os mínimos níveis de sinal para comunicação com a taxa nominal de 

transmissão e a taxa mínima; Por fim, no retorno do ponto mais distante, ativar no 

microcomputador o software Ekahau e traçar na imagem da área o caminho percorrido 

de volta até próximo ao AP, gerando a imagem com a cobertura de sinal propiciada 

pelo programa. 

 

5.3. Experimentos e Resultados 

 

Experimento 1 

O ambiente para execução do primeiro experimento foi montado conforme descrito na 

seção 5.1.1 e aplicada metodologia descrita na seção 5.2. Foram iniciados os testes usando-se 

inicialmente dois microcomputadores interligados por uma rede cabeada e se aproveitando a 

função de switch do equipamento D-Link DIR-635 mencionado. 

A experiência inicial objetivou medir a latência na rede. Para isso, foi iniciado um 

―ping‖ do PC para o endereço IP do notebook (192.168.0.4) com pacotes ICMP de 1500 bytes 

e 30 requisições de eco seguidas. O resultado se encontra na figura 5.5. Todas as respostas às 

requisições de eco foram recebidas (0% de perda de pacotes) e o tempo médio de atraso da 

rede ficou em 1 milissegundo. 

O primeiro teste de medição de vazão foi o realizado com o NetCPS. Na figura 5.6 é 

apresentada a tela do medidor de velocidade do NetWorx, onde se verifica que a transmissão 

dos dados gerados pelo NetCPS levou cerca de 11 segundos, a vazão máxima registrada foi de 

80,2 Mbps e a vazão média de 74,8 Mbps. Na figura 5.7 está o gráfico registrado pelo 
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NetWorx para esta transmissão.  O eixo Y do gráfico possui o valor máximo de 100 Mbps e o 

eixo X possui marcações a cada 60 segundos (barras verticais pontilhadas). 

 

 

Figura 5.5 - Medição do atraso em uma rede Ethernet. 

 

 

Figura 5.6 - Medição de Vazão com NetWorx - Tx: 100 MBytes, Rede Ethernet. 

 

 

Figura 5.7 - Gráfico de Vazão com NetWorx - Tx: 100 MBytes, Rede Ethernet. 



108 

 

O segundo teste de vazão, onde se transferiu um grande arquivo, apresentou os 

resultados das figuras 5.8 (medição da vazão) e 5.9 (gráfico da vazão). O gráfico em questão 

não apresenta todo o período de medição. Como o software NetWorx não permite a 

configuração dos valores e período de amostragem do eixo X e na tela só é possível visualizar 

aproximadamente sete minutos da transmissão, a primeira parte dos 08min48seg gastos na 

transferência do arquivo não é visualizada. Entretanto, o período mostrado é suficiente para se 

verificar o comportamento da transmissão no tipo de conexão experimentada. 

 

 

Figura 5.8 - Medição de Vazão com NetWorx - Tx: 4,55 GBytes (um arquivo), Rede Ethernet. 

 

 

 

Figura 5.9 - Gráfico de Vazão com NetWorx - Tx: 4,55 GBytes (um arquivo), Rede Ethernet. 

 

O terceiro e último dos testes de vazão realizado em uma rede cabeada foi o que teve a 

maior duração dentre todos (10min 21seg), certamente porque foram transferidos diversos 

arquivos pequenos de um computador ao outro (cujo tamanho total se aproximava do tamanho 

do arquivo do teste anterior), o que exige maior troca de informações adicionais entre os 

sistemas. As figuras 5.10 (medição) e 5.11 (gráfico) apresentam os resultados deste teste. 
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Figura 5.10 - Medição de Vazão com NetWorx - Tx: 4,67 GBytes (vários arquivos), Rede Ethernet. 

 

 

Figura 5.11 - Gráfico de Vazão com NetWorx - Tx: 4,67 GBytes (vários arquivos), Rede Ethernet. 

 

 

Figura 5.12 - DIR-635: Configuração AP no modo 802.11g. 

 

Depois de concluídos os testes com uma rede cabeada, o ambiente experimental foi 

alterado, conforme já descrito, passando o notebook utilizado a se conectar com a rede via 
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conexão sem fios. Neste caso, os primeiros experimentos utilizando rede wireless foram 

realizados com uma rede padrão 802.11g. Para isso, a configuração do roteador utilizado foi 

alterada, conforme a tela mostrada na figura 5.12. Foi definida a criptografia WPA2-AES para 

acesso à rede. 

Os testes foram reiniciados, sendo o primeiro deles o teste de atraso com o comando 

―ping‖. O resultado aparece na figura 5.13. 

  

 

Figura 5.13 - Medição do atraso em uma rede 802.11g. 

 

Na figura, pode-se verificar que o tempo de resposta de quase todas as requisições é de 

2 ou 3 milissegundos. No entanto, uma das respostas apresenta um tempo de 1739 

milissegundos, o que aumentou a média de atraso na rede, calculada pelo programa, para 60 

milissegundos. O teste foi repetido algumas vezes e sempre foram verificadas algumas 

respostas com tempo superior a 1000 milissegundos, problema provavelmente causado por 

interferências na comunicação sem fios. Como se tratou de uma falha esporádica, 

provavelmente não oriunda da tecnologia em testes e sim, do ambiente, optamos neste caso 

por desconsiderar a medida de maior valor e calcular manualmente a média de atraso, que 

ficou em 2 milissegundos. 
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 Cabe ressaltar que, apesar das ocorrências de variação no tempo de resposta das 

requisições de eco, neste teste e em suas repetições não ocorreram perdas de pacotes. 

 

 

 

Figura 5.14 - Medição de Vazão com NetWorx – Rede 802.11g: (a) Tx NetCPS; (b) Tx um arquivo; (c) Tx 

vários arquivos. 

 

Os testes seguintes com a rede 802.11g foram os de vazão, cujos resultados das 

medições são mostrados na figura 5.14. Na figura 5.14a temos a transmissão de 100 MBytes 

feita pelo programa NetCPS, na 5.14b, a cópia de um único arquivo (4,55 GBytes) e na figura 

5.14c, a cópia de vários arquivos (4,67 GBytes). Pode-se verificar que em todos os casos a 

média de vazão registrada fica em torno de 19 Mbps, próximo ao valor máximo teórico que 

uma rede 802.11g alcança que são 22 Mbps. Na figura 5.15a, 5.15b e 5.15c são mostrados os 

gráficos registrados em cada transmissão. Nas duas últimas figuras, os gráficos registram 

apenas os sete últimos minutos de transmissão. 
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Figura 5.15 - Gráfico de Vazão em uma rede 802.11g: (a) Tx NetCPS; (b) Tx um arquivo; (c) Tx vários 

arquivos. 

 

Encerrados os testes com uma rede 802.11g, a configuração do roteador foi novamente 

alterada, desta vez para o padrão 802.11n. Verificou-se que, quando selecionado o modo 

―802.11n only‖ na configuração wireless do roteador, um novo parâmetro de configuração é 

mostrado, onde se pode selecionar se serão usados canais de 20 ou 40 MHz. Escolheu-se 

utilizar canais de 20 MHz, fazer os testes, e depois repeti-los selecionando o uso de canais de 

40 MHz. Apesar da Wi-Fi Alliance não incluir nos testes de certificação o uso de canais de 40 

MHz em equipamentos que operam na faixa de 2,4 GHz, como o equipamento em uso no 

experimento possui tal recurso, resolvemos verificar se haveria algum ganho em habilitá-lo. 

Com base na metodologia desenvolvida, o primeiro teste executado com a rede 

802.11n foi o de latência. Na figura 5.16 temos o resultado para o teste quando estava 

configurado o uso de canais de 20 MHz na rede 802.11n, e na figura 5.17, o resultado quando 

foi selecionado o uso de canais de 40 MHz. Os tempos são idênticos nos dois casos. 

Percebemos, no entanto, que usando a rede 802.11n não ocorreram respostas com tempos 

elevados como verificado com a rede 802.11g. 
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Figura 5.16 - Medição do atraso em uma rede 802.11n (canais de 20 MHz). 

 

 

Figura 5.17 - Medição do atraso em uma rede 802.11n (canais de 40 MHz). 
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Os testes seguintes foram os de vazão. Mais uma vez foram realizadas as medições 

usando o programa NetCPS, copiando um único arquivo de um micro ao outro e depois 

copiando vários arquivos. A figura 5.18 traz os resultados. Em 5.18a/b/c temos os testes 

usando a rede 802.11n com canais de 20 MHz e em 5.18d/e/f, a rede 802.11n com canais de 

40 MHz. 

 

 

Figura 5.18 - Medição de vazão em uma rede 802.11n - Canais 20MHz: (a) Tx NetCPS; (b) Tx um arquivo 

(4,55 GB); (c) Tx vários arquivos (4,67 GB) – Canais 40 MHz: (d) Tx NetCPS; (e) Tx um arquivo (4,55 

GB); (f) Tx vários arquivos (4,67 GB). 

 

 

Os gráficos correspondentes a estas medições são apresentados na figura 5.19. Em 

5.19a/b/c estão os gráficos de vazão para a rede 802.11n com canais de 20 MHz e em 

5.18d/e/f os gráficos de vazão para a rede 802.11n com canais de 40 MHz. É importante 

observar nestes gráficos que mesmo usando canais de 40 MHz, o desempenho da rede 

apresentou pouca melhoria em termos de vazão e maior instabilidade. Os vales nos gráficos 

são mais frequentes quando usados canais de 40 MHz.  
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Figura 5.19 - Gráfico de vazão em uma rede 802.11n - Canais 20MHz: (a) Tx NetCPS; (b) Tx um arquivo 

(4,55 GB); (c) Tx vários arquivos (4,67 GB) – Canais 40 MHz: (d) Tx NetCPS; (e) Tx um arquivo (4,55 

GB); (f) Tx vários arquivos (4,67 GB). 
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Ao verificar a configuração do AP, constatamos que talvez uma das explicações para o 

comportamento da vazão ser diferente (como mostrado nos gráficos) quando se usam canais 

de 40 MHz, esteja na forma como o equipamento empregado no experimento aloca o segundo 

canal de 20 MHz. A alocação é feita automaticamente pelo dispositivo, sempre escolhendo o 

quinto canal posterior ou anterior ao canal principal (configurado pelo usuário), o que resulta 

no uso de um canal secundário parcialmente sobreposto ao principal na banda de 2,4 GHz. A 

figura 5.20 ilustra este detalhe. Em 5.20a, o canal principal escolhido foi o 1, e o dispositivo 

alocou o canal 5 como secundário. Em 5.20b, foi configurado o canal 6 e o canal 2 foi alocado 

como secundário. 

 

 

Figura 5.20 - Status da configuração do AP: (a) usando o canal 1 como principal; (b) usando o 

canal 6 como principal. 

 

Experimento 2 

O ambiente para o segundo experimento foi montado conforme já descrito 

anteriormente. No primeiro teste, configuramos o AP utilizado para operar somente no padrão 

802.11g, ativamos o software WiFi SiStr na estação que seria movimentada e iniciamos as 

medições. 
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Ao iniciar os testes nas proximidades do ponto de acesso, registramos um nível de 

sinal no WiFi SiStr variando entre -34 e -36 dB. A partir deste ponto, foi iniciada uma 

caminhada em uma única direção, monitorando o nível de sinal recebido ao mesmo tempo em 

que se evitavam os possíveis obstáculos que poderiam obstruir o sinal entre a estação e o 

transmissor (postes, carros, pessoas, etc.) e se procurava manter os dispositivos alinhados (um 

virado em direção ao outro). Quando chegamos a um ponto onde o sinal variava numa faixa 

entre -64 e -66 dB, oscilando às vezes até -68 dB (nosso objetivo era -65 dB), paramos no 

local e iniciamos um teste de atraso com ―ping‖ e depois, um teste de vazão usando o 

programa NetCPS. A figura 5.21 apresenta o resultado do teste de atraso, e a figura 5.22 o 

teste de vazão. 

 

 

Figura 5.21 - Medição do atraso: rede 802.11g com nível de sinal próximo de -65 dB. 

 

 

Figura 5.22 - Medição de vazão: rede 802.11g com nível de sinal próximo de -65 dB. 
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Como se pode ver, a latência média ficou na casa dos 2 milissegundos e a vazão no 

envio de um arquivo de 100 MBytes, em 18,48 Mbps. Este valor é obtido multiplicando-se o 

valor médio de vazão (linha ―Avrg‖) dado em MBytes pelo NetCPS, por 08, que é o número 

de bits de um byte (2,31 x 8 = 18,48). 

Concluídos os testes no primeiro ponto, retomamos a caminhada até uma posição mais 

distante, parando novamente quando o sinal registrado oscilava entre -78 e -84 dB (nossa 

meta era -82 dB). Os testes de atraso e vazão foram repetidos, sendo seus resultados os 

verificados nas figuras 5.23 e 5.24, respectivamente. 

 

 

Figura 5.23 - Medição do atraso: rede 802.11g com nível de sinal próximo de -82 dB. 

 

 

Figura 5.24 - Medição de vazão: rede 802.11g com nível de sinal próximo de -82 dB. 

 

No ponto mais distante admissível para haver comunicação na rede 802.11g, 

verificamos que o atraso da rede se tornou variável e a perda de pacotes esporádica, o que 
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resultou numa média de latência de 120 milissegundos (variações entre 21 e 497 

milissegundos). A vazão, por sua vez, ficou em apenas 3,84 Mbps (0,48 MBytes x 8) no 

segundo teste realizado. No primeiro teste ocorreu a perda de conexão entre os computadores 

e a transferência não foi completada. 

Depois de terminadas estas etapas de testes, foi medida a distância percorrida, sendo 

constatados 60 metros entre o AP e o primeiro ponto, e 275 metros entre o AP e o segundo 

ponto. 

Para finalizar os testes de alcance com a rede 802.11g, no retorno do ponto mais 

distante foi ativado no notebook o software Ekahau HeatMapper, carregado nele uma imagem 

da área percorrida e traçado o caminho de volta. Ao final obtivemos a imagem mostrada na 

figura 5.25, com a área de cobertura da rede. 

 

 

Figura 5.25 - Área de cobertura rede 802.11g. 

 

Nesta imagem o sinal mais forte está à direita (faixa verde mais escura) e o sinal mais 

fraco à esquerda (faixa alaranjada). Segundo legenda apresentada pelo programa, quando o 

cursor do mouse é passado sobre as áreas, na faixa verde mais escuro o nível de sinal varia até 

-55 dB, na faixa verde mais clara varia entre -56 e -64 dB, na amarela entre -65 e -72 dB, e na 

alaranjada de -72 até -80 dB. Pode ainda haver uma faixa vermelha com sinais acima de -81 

dB.  

Ao compararmos este gráfico com os níveis medidos com o WiFi SiStr, vemos que o 

ponto onde a faixa amarela no Ekahau inicia (-65 dB) está bem próximo ao ponto onde 
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encontramos -65 dB no WiFi SiStr. Entretanto, o ponto onde encontramos o nível de -82 dB 

com WiFi SiStr, está próximo a metade da faixa entre -72 e -80 dB (alaranjada). A explicação 

que encontramos para esta imprecisão pode ser a interferência de outras redes próximas, que 

se torna mais prejudicial à medida que o sinal da rede em testes fica mais fraco. Durante a 

execução destes testes, verificamos as redes existentes no trajeto realizado com o software 

medidor de sinal que acompanha o adaptador wireless-USB, que foi acoplado ao notebook, 

sendo encontrados pontos com até 23 redes sendo captadas na mesma faixa de frequência. 

Destas, cinco usavam o mesmo canal de transmissão que usamos nos testes (canal 1). 

Dando continuidade ao segundo experimento, o ponto de acesso foi reconfigurado, 

agora para operar em modo 802.11n, com canais de 20 MHz, e o trajeto foi reiniciado do 

ponto onde o sinal estava com nível próximo de -35 dB. 

Desta vez, movimentamos a estação até o ponto onde o sinal oscilava entre os valores 

de -62, -64 e -66 dB, pois nosso alvo era o nível de -64 dB, e lá paramos. Nesta posição 

executamos um novo teste de latência (figura 5.26) e teste de vazão com NetCPS (figura 

5.27). O atraso neste teste ficou em 3 milissegundos na média, cerca de 1 milissegundo maior 

que na rede 802.11g, e a vazão registrada foi de 16,8 Mbps (2,10 MBytes x 8), resultado 

inferior ao da rede 802.11g. 

 

 

Figura 5.26 – Medição do atraso: rede 802.11n com nível de sinal próximo de -64 dB. 
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Figura 5.27 – Medição de vazão: rede 802.11n com nível de sinal próximo de -64 dB. 

 

Obtidos os resultados, continuamos o caminho até onde o sinal ficou entre -80 e -84 

dB (procurava-se o ponto com -82 dB). Neste local foram repetidos os testes de atraso e 

vazão, mostrados respectivamente nas figuras 5.28 e 5.29. 

 

 

Figura 5.28 – Medição do atraso: rede 802.11n com nível de sinal próximo de -82 dB. 

 

 

Figura 5.29 – Medição de vazão: rede 802.11n com nível de sinal próximo de -82 dB. 
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No último ponto de medição (pior condição de tráfego para uma rede ―n‖), registramos 

uma latência média de 146 milissegundos, com algumas perdas de pacotes, e uma vazão de 

somente 1,44 Mbps (0,18 MBytes x 8), onde teoricamente deveríamos obter no mínimo uma 

conexão de 6,5 Mbps. 

Na sequência medimos as distâncias entre os pontos, observando que o primeiro ponto 

(-64 dB) ficou em 82 metros (22 a mais que a rede ―g‖) e o ponto mais distante (-82 dB) ficou 

em 310 metros do AP (35 metros mais longe que a rede ―g‖). 

Por último, retornamos do ponto mais distante até o início do trajeto com o software 

Ekahau ativo no notebook. O resultado da análise do software nos propiciou a imagem 

mostrada na figura 5.30. 

 

 

Figura 5.30 - Área de cobertura rede 802.11n. 

 

A imagem neste teste mostra o sinal espalhado por toda área, mas com a mesma 

separação em faixas dos níveis de sinal. Também é possível ver de forma mais clara, 

pequenos ícones na parte superior e inferior da tela (APs), que representam todas as redes 

captadas no trajeto realizado, que contribuem para o aumento de interferência na comunicação 

da rede testada. 

Por fim, comparamos os níveis medidos com o programa WiFi Sistr e o mapa 

apresentado e verificamos que desta vez o ponto em que medimos -64 dB está afastado da 

linha de -64 dB do Ekahau (início da faixa amarela do lado direito), mas o ponto de medição 
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de -82 dB está bem próximo ao limite da faixa alaranjada, onde o sinal, segundo o Ekahau, 

deve chegar a -80 dB. 

Não foi realizado um novo teste com a rede 802.11n usando canais de 40 MHz, visto 

que os limites dos níveis de sinais desta rede nesta condição são inferiores aos níveis 

estipulados para o uso de canais de 20 MHz. São -61 e -79 dB para 40 MHz, contra -64 e -82 

dB para 20 MHz. Logo, sabendo destes dados e também que a rede operando na faixa de 2,4 

GHz com canais de 40 MHz sofreria mais com as interferências externas, consideramos que 

seu desempenho só poderia ser inferior ao da rede já testada e, portanto, entendemos que 

outro teste seria desnecessário.  

 

5.4. Comparativos dos Resultados  

 

Na seção anterior apresentamos os testes práticos realizados com dispositivos 802.11n, 

em experimentos comparativos com redes 802.11g e também cabeadas (Ethernet). Nesta 

seção, apresentamos os resultados reunidos em gráficos que melhor ilustram os resultados 

obtidos e facilitam a compreensão do que foi verificado. 

 

Experimento 1 

Neste experimento, os primeiros testes realizados visaram mensurar o atraso inerente a 

cada tecnologia de rede empregada. A figura 5.31 mostra um gráfico dos resultados destes 

testes.  

 

 

Figura 5.31 - Medição do Atraso em Redes Ethernet, 802.11g e 802.11n (canais de 20 e 40 MHz). 
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Como se pode verificar no gráfico, a latência em redes 802.11g e 802.11n, tanto com 

canais de 20 MHz como com canais de 40 MHz, ficou muito próxima da latência mensurada 

em uma rede Ethernet. No caso da rede 802.11g, no entanto, o resultado mostrado é a média 

de 29 das 30 requisições de eco (ping) realizadas. Uma das medições foi desconsiderada por 

apresentar um valor muito desproporcional às demais. Como mencionado na seção anterior, 

esta discrepância em uma requisição se deu, provavelmente, por interferências na propagação 

do sinal da rede. Apesar de o teste realizado ser muito simples para averiguar a qualidade da 

rede, se considerarmos que as interferências de rádio frequência são fatores difíceis de prever 

e de eliminar, poderíamos supor que uma rede 802.11g nestas condições apresentaria no 

mínimo problemas para o transporte de tráfego multimídia (sensível ao atraso) e que, 

aparentemente, uma rede 802.11n não teria o mesmo problema nas mesmas condições. 

Os outros testes que compuseram este primeiro experimento foram as medições de 

vazão nos três tipos de redes já mencionados. A figura 5.32 apresenta um gráfico dos 

resultados obtidos. 

 

 

Figura 5.32 - Medição de Vazão em Redes Ethernet, 802.11g e 802.11n (canais de 20 e 40 MHz). 

 

Nestes testes, foram usadas três formas de transferências de dados pela rede para 

medir a vazão. Em todas as tecnologias de rede testadas, exceto a Ethernet, o melhor 

desempenho ocorreu com a transferência de um único arquivo de grande volume. A 

transferência de 100 Mbytes feita por um software gerador de tráfego (NetCPS) só foi 

expressiva na tecnologia Ethernet, não parecendo que no caso da rede 802.11n toda largura de 

banda tenha sido utilizada. A terceira forma de medida (transferência de vários arquivos 
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pequenos) em todos os casos se mostrou inferior à transferência de um único arquivo, mas 

pareceu explorar como este toda a largura de banda disponível. 

Na comparação entre tecnologias, verificamos que a Ethernet apresentou uma vazão 

de quase 80% de sua taxa nominal, que é o esperado para esta tecnologia. A rede IEEE 

802.11g chegou à vazão de 35% de sua taxa nominal, mas, considerando que a vazão típica 

desta rede é de 22 Mbps (40% da taxa nominal) em condições excelentes, vemos que o 

desempenho apresentado está dentro dos padrões. Por fim, a rede 802.11n ficou longe de 

apresentar as melhorias prometidas pelo novo padrão. Ao usar canais de 20 MHz na rede ―n‖, 

a vazão obtida no melhor caso chegou a 50% da vazão da rede Ethernet, enquanto que ao 

passar os canais para 40 MHz (teoricamente um aumento de 100% na largura de banda), o 

incremento médio da vazão ficou em singelos 10%, sendo atingido no melhor caso uma vazão 

de 41,2 Mbps. Este resultado significou apenas 15% da taxa nominal especificada pelo 

fabricante dos equipamentos utilizados (D-Link), que seria de 270 Mbps (MCS 15) ou, 13,7% 

da taxa prometida na embalagem dos produtos, que seriam 300 Mbps. 

 

Experimento 2 

No segundo experimento, o objetivo foi comparar o alcance de uma rede 802.11n em 

relação a uma rede legada 802.11g. Foram medidas as distâncias entre o AP e o ponto onde o 

nível de sinal estava no limite mínimo tolerável para haver comunicação na taxa de 

transmissão máxima, e entre o AP e o ponto onde o sinal encontrava seu limiar de 

funcionamento, onde a taxa de transmissão era mínima, mas a comunicação possível. Os 

resultados das medidas estão na figura 5.33. 

 

Figura 5.33 - Alcance de redes sem fios nos padrões 802.11g e 802.11n. 
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Ao analisarmos este gráfico, constatamos que o alcance da rede operando em modo 

802.11n foi maior que o da rede em modo 802.11g, gerando a impressão de que realmente a 

rede ―n‖ teria uma cobertura maior que uma rede ―g‖. No entanto, constatamos que esta 

impressão é falsa ao analisarmos os resultados dos testes de latência e vazão executados em 

cada ponto de medição de distância. Estes resultados estão respectivamente representados nos 

gráficos das figuras 5.34 e 5.35. 

 

 

Figura 5.34 - Latência x Nível de Sinal - Redes 802.11g e 802.11n 

 

 

Figura 5.35 - Vazão x Nível de Sinal - Redes 802.11g e 802.11n 
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Como se pode avaliar pelos gráficos acima, mesmo alcançando uma área de cobertura 

maior, a rede ―n‖ apresentou medições de atraso e vazão piores em cada ponto de medição. 

Acredita-se neste caso, que o aumento da distância possa ter aumentado a incidência de 

interferência na comunicação, prejudicando os resultados. Cabe salientar, no entanto, que o 

aumento de distância do padrão ―n‖ em relação ao ―g‖ não pode ser considerado significativo, 

pois em teoria a área de cobertura da rede 802.11n deveria ser três vezes maior que o padrão 

legado, mas nos testes feitos esta área foi incrementada no melhor caso em 37% e no pior em 

apenas 12%. 

É importante esclarecer, no entanto, que estes experimentos empregaram 

equipamentos concebidos para uso em ambientes domésticos, e que por isso apresentam baixa 

potência e pouca robustez. O adaptador wireless-USB utilizado, por exemplo, possui apenas 

duas micro-antenas internas, e pareceu ser pouco seletivo quanto aos sinais recebidos (os 

níveis registrados variavam muito mesmo com a estação fixa). Detalhes assim, provavelmente 

influenciaram os resultados ora apresentados. 

 

Resumo do Capítulo 

 

Neste capítulo, apresentamos os experimentos práticos realizados com dispositivos 

operando no padrão 802.11n draft 2.0. Em um primeiro experimento foram executados testes 

comparativos deste padrão com redes Ethernet (cabeadas) e redes sem fios operando no 

padrão IEEE 802.11g, onde foi observado o desempenho de cada rede quanto ao atraso de 

propagação dos sinais de dados (latência) e à vazão suportada (throughput).  

No segundo experimento apresentado, foi avaliada a área de cobertura de uma rede 

wireless 802.11n em comparação com uma rede 802.11g. Neste caso, junto da medição das 

distâncias, feitas com base nos níveis de sinais captados ao se afastar do transmissor, também 

foram executados testes de atraso e vazão para verificar o desempenho das redes à medida que 

o nível de sinal recebido por uma estação diminui. 

Por fim, são apresentados gráficos comparativos dos resultados apurados e tecidos 

comentários a respeito dos mesmos. 

Este capítulo encerra os estudos sobre o padrão de alto desempenho IEEE 802.11n. No 

próximo capítulo, apresentamos nossas conclusões sobre o estudo e experimentos realizados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A tecnologia de redes de computadores sem fios surgiu para dar ao homem a 

mobilidade que ele precisava para levar muitos de seus aparatos eletrônicos para qualquer 

lugar. Contudo, muitas tarefas ainda não podiam ser feitas, pois as primeiras redes eram 

limitadas, principalmente em sua capacidade de transporte de informação. A solução desta 

questão veio em um esforço do IEEE para dar ganhos significativos de capacidade às redes 

sem fios, tornando-as equiparáveis às tecnologias a cabo. Entrou em discussão então, a nova 

revisão para o padrão IEEE de redes sem fios, o 802.11n. 

Conforme demonstramos neste trabalho, o padrão 802.11n apresenta diversas 

melhorias, cujo objetivo principal é aumentar a vazão (throughput) de uma rede sem fios, para 

que chegue ao mínimo de 100 Mbps. Entre elas estão: o desenvolvimento de um quadro para 

redes de alto desempenho (quadro HT), o uso da tecnologia de múltiplas antenas MIMO e 

multiplexação SDM com vários fluxos de dados simultâneos, aumento da largura de banda 

dos canais de transmissão de 20 MHz para 40 MHz, modulação OFDM mais eficiente, 

aplicação de técnicas de agregação de quadros, diminuição dos sinais de controle e 

diminuição do intervalo de guarda, e possibilidade de operação em modo ―n‖ puro 

(greenfield), entre outras melhorias. 

Como vimos no estudo realizado, para que o objetivo de aumento da vazão do IEEE 

seja alcançado, é necessário se valer de muitos destes novos recursos, se não de todos, para 

obter o máximo desempenho. Somente a combinação destes métodos permite a transmissão à 

taxa máxima de dados de 600 Mbps e uma vazão teórica de apenas 144 Mbps. Se deixarmos 

de usar algum recurso de melhoria, esta taxa de transmissão pode diminuir 

consideravelmente, como por exemplo, se ao invés de usarmos canais com largura de banda 

de 40 MHz, usarmos os canais legados de 20 MHz. Neste caso, a taxa de transmissão nominal 

máxima da rede passa para 300 Mbps, ou seja, 50% do que é possível obter em uma rede 

802.11n. 

Outro ponto verificado em nosso estudo é que as redes 802.11n só oferecem toda sua 

capacidade se usadas na banda de 5 GHz e em ambientes livres de sistemas legados. O IEEE 

procurou desenvolver um novo padrão usando o que havia de melhor na tecnologia já 

existente, mas com o intuito de que o novo padrão realmente substitua os anteriores. A 

compatibilidade com os sistemas legados foi mantida para que a transição de uma tecnologia 
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para outra ocorra de forma suave, e porque existem muitos dispositivos dos padrões ―a/g/b‖ 

em operação. Mas na verdade, a suposta compatibilidade agrega o custo da perda de 

desempenho nas redes ―n‖, fator que precisa ser considerado no planejamento de ampliações 

de sistemas antigos usando novos dispositivos mistos. 

As melhorias apresentadas também contribuem para o aumento da área de cobertura 

das redes wireless, uma vez que as novas técnicas utilizadas, principalmente a MIMO, 

melhoram a relação sinal-ruído das transmissões, contribuindo significativamente para que o 

receptor recupere sem erros o máximo de informação possível de um fluxo de dados. 

O novo padrão também recebeu contribuições da Wi-Fi Alliance, que deu ao projeto 

melhorias em termos de segurança com o uso de criptografia WPA2 e do protocolo de 

segurança AES, além de implementar testes de desempenho no transporte de informações 

multimídia em sua certificação, a chamada recomendação WMM. 

No geral, se observarmos todas as melhorias que o padrão IEEE 802.11n pretende 

introduzir nas comunicações de redes sem fio, vemos que pela primeira vez um padrão deste 

tipo pode competir igualmente com uma rede cabeada e talvez vir a substituí-la. Mas é 

prematuro dizer que os cabos poderão ser abandonados. Infelizmente, mesmo com todas as 

melhorias do novo padrão, a forma de operação dos dispositivos que compõem uma rede sem 

fios ainda às deixam anos atrás da tecnologia de redes cabeadas (Ethernet). Enquanto nas 

redes cabeadas os equipamentos ativos, principalmente switches, têm capacidade de comutar 

vários fluxos de dados simultaneamente e fazem a comunicação em modo full-duplex 

(transmitem e recebem dados ao mesmo tempo), multiplicando a largura de banda disponível 

aos usuários, nas redes wireless, somente um dispositivo pode ocupar o meio por vez e a 

comunicação é half-duplex (só se pode transmitir ou receber dados em cada período de 

ocupação do meio), dividindo a largura de banda disponível entre as estações. 

O avanço da tecnologia Ethernet e o barateamento dos componentes ativos e passivos 

destas redes também têm feito com que os sistemas com taxa de transmissão de gigabits 

estejam se popularizando e cada vez mais sendo empregados. Isto faz com que o IEEE 

802.11n, com sua taxa máxima nominal de 600 Mbps, se torne de certa forma obsoleto 

quando comparado com uma rede Gigabit Ethernet. 

A lição que tiramos de tudo isto é que o IEEE 802.11n inclui melhorias significativas 

para o desempenho de redes sem fios e poderá substituir alguns tipos de conexões cabeadas. 

No entanto, esta substituição dependerá do tipo de aplicação que será utilizada e do 

desempenho que se espera da conexão.  
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Segundo DeBeasi (DeBEASI, 2008) da Burton Group, uma empresa americana de 

pesquisas e consultoria na área tecnológica, que fez uma avaliação das melhorias do 802.11n, 

as vantagens significativas que este padrão oferece sobre os padrões legados fará com que 

muitos gerentes de TI pensem em utilizar redes wireless ao invés de Ethernet com fio em suas 

redes de acesso. Mas o Burton Group acredita que em determinadas situações o acesso com 

fios ainda deve ser usado, como: quando a empresa precisa de uma rede com alto nível de 

confiabilidade e previsibilidade; quando nenhuma aplicação móvel é usada, como, por 

exemplo, em um Call Center, onde os usuários são fixos em suas mesas; quando o menor 

risco de um ataque DoS (Denial of Service) não é aceitável; ou quando os usuários precisam 

do desempenho de uma rede Gigabit Ethernet, como, por exemplo, quando são usados 

aplicativos de desenho gráfico e o tráfego de grandes arquivos pela rede é requerido. Para 

todas as outras aplicações uma rede sem fios pode ser usada, principalmente pela mobilidade 

que proporciona. 

Quanto aos experimentos que executamos, os resultados apontam que as melhorias do 

802.11n não foram tão significativas quanto à teoria exposta neste trabalho. Cremos que os 

resultados não podem ser considerados conclusivos, pois vários fatores podem ter 

influenciado os dados obtidos. Dentre eles destacamos: uso de equipamentos não 

profissionais, desenvolvidos para ambientes domésticos; execução de testes com redes 

802.11g e 802.11n usando os mesmos equipamentos, apenas trocando seu modo de operação; 

diferenças técnicas entre o AP e o adaptador wireless-USB utilizados (por exemplo, o AP com 

MIMO 2x3, enquanto que o adaptador era 2x2); e execução dos testes em ambiente não 

controlado (havia influencia de diversas fontes de interferências externas no local). 

Nossa intenção inicial era realizar uma simulação computacional de uma rede wireless 

e comparar os resultados com ambiente real, mas não encontramos um software capaz de 

fazê-lo. Dois programas que pesquisamos, o Network Simulator 2 e o OPNet IT Guru 

Academic Edition (versão freeware), só oferecem opções de dispositivos sem fios no padrão 

IEEE 802.11b, o que não se adequou ao escopo deste trabalho. 

Também pretendíamos realizar os experimentos de desempenho de redes sem fios 

usando duas estações sem fios conectadas através do AP, mas um dos adaptadores wireless-

USB que adquirimos apresentou defeito e não foi substituído pelo fornecedor a tempo de 

realizarmos os testes. A solução foi usar uma estação conectada por cabo com o AP e a outra 

sem fios. 

Além disso, não foi possível avaliar corretamente qual desempenho deveríamos 

esperar dos equipamentos utilizados, pois não sabemos todas as melhorias que eles têm 



131 

 

implementadas do padrão 802.11n. As folhas de dados e manuais dos equipamentos são 

incompletas e nossos insistentes pedidos de informações para o suporte técnico do fabricante 

(D-Link Brasil) não foram atendidos. O suporte técnico se limitou a informar que os dados 

disponíveis eram os que constavam nos manuais. 

Por fim, resta registrar que durante o término da edição deste trabalho, em 11 de 

setembro de 2009, o IEEE finalmente aprovou a revisão ―n‖ do padrão 802.11, com 

publicação oficial do documento que o descreve prevista para outubro do mesmo ano. 

 

6.1. Trabalhos Relacionados 

 

Como trabalhos relacionados com redes sem fio, especificamente baseados no padrão 

IEEE 802.11n, podemos citar: 

 Em ―A Tecnologia MIMO e o Estágio Atual das Modificações no Protocolo MAC e 

Camada Física Para Rede Padrão IEEE 802.11n‖ (SILVA; FREIRE, 2008), Genilton 

Cleiton Francisco da Silva e Jone Santos Freire apresentam uma análise das novas 

técnicas aplicadas ao protocolo MAC, camada física e tecnologia MIMO no contexto 

das redes sem fio de alta velocidade do novo padrão IEEE 802.11n. Trata-se de um 

estudo realizado em 2008, que assim como o nosso, explora as inovações do padrão 

IEEE 802.11n, de acordo com as informações disponíveis na época.  

Os autores evidenciam as técnicas utilizadas para melhorar a vazão em redes sem fio, 

além de proporem a realização de experimentos em ambiente simulado para 

observação do comportamento de redes sem fio. Os experimentos, no entanto, não 

foram implementados, visto que os softwares disponíveis não ofereceriam suporte aos 

parâmetros do 802.11n. 

O trabalho é concluído com menções às melhorias do padrão 802.11n, recomendações 

de estudos práticos do padrão e análise sobre a implementação de novas redes sem fio 

já usando a nova tecnologia; 

 

 No artigo ―802.11n Under the Microscope‖ (SHRIVASTAVA et al, 2008), Vivek 

Shrivastava, Shravan Rayanchu, Jongwon Yoon e Suman Banerjee descrevem um 

estudo experimental do padrão IEEE 802.11n onde avaliam as melhorias 

implementadas neste padrão, quantificando seus ganhos. Também são avaliados os 
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efeitos da interferência em redes com maior largura de banda e as melhorias de 

camada MAC do padrão. 

O objetivo principal do trabalho é realizar um experimento em ambiente real que 

permita avaliar os ganhos do padrão IEEE 802.11n. Para isso, os autores 

primeiramente apresentam, de forma sucinta, os conceitos sobre as melhorias 

apresentadas pelo novo padrão e, depois, detalham o ambiente de testes e metodologia 

utilizados. 

Os experimentos relatados são conduzidos de forma que cada melhoria do padrão 

802.11n seja ativada gradativamente nos equipamentos utilizados à medida que os 

ensaios são repetidos, de forma que se percebam os reais ganhos de cada melhoria. Por 

exemplo, no experimento foi verificado que a agregação de quadros pode gerar ganhos 

na vazão entre 10% e 75% e que combinando maior largura de banda nos canais 

(canais de 40 MHz), a vazão pode ser até duas vezes maior. 

Os autores deste trabalho também se preocuparam em estudar os efeitos de redes 

legadas sobre uma rede 802.11n convivendo no mesmo ambiente. Neste experimento 

eles mostram que a existência de uma rede 802.11g transmitindo no mesmo canal que 

uma rede 802.11n no mesmo local, pode gerar uma degradação tal que a vazão da rede 

caia em torno de 84%. 

O artigo continua com outras análises realizadas, como a melhoria da SNR quando 

usada a técnica MIMO e a relação de aumento da largura de canal versus a 

interferência, sempre se baseando em experimentos em ambiente real. 

Por fim, o artigo é concluído com um resumo dos resultados obtidos, onde os autores 

avaliam que mesmo que em condições adversas as melhorias do 802.11n ainda não 

produzam grandes resultados, na maioria das situações ocorre um aumento 

significativo do desempenho das redes sem fio quando usado este padrão; 

 

 ―802.11n MAC Design and System Performance‖ (ABRAHAM; MEYLAN; NANDA, 

2005) é o artigo onde S. Abraham, A. Meylan e S. Nanda mostram uma visão geral 

das melhorias das camadas físicas e MAC necessárias para garantir maior vazão de 

dados para camada de aplicação do IEEE 802.11n. No artigo é demonstrado, em 

simulação, como a operação em modo avançado pode resultar em uma vazão para 

camada de aplicação maior que 100 Mbps em cenários práticos. 

Inicialmente o trabalho explora as melhorias do padrão IEEE 802.11n. Depois é feita 

uma explanação sobre as características que limitam o aumento da vazão em redes 
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wireless, e também, a caracterização dos componentes que permitem a 

retrocompatibilidade com os padrões 802.11 legados. 

Para ilustrar a análise proposta pelo artigo são apresentados os resultados de uma 

simulação computacional de um ambiente doméstico de rede sem fios empregando a 

técnica MIMO. Neste ambiente foi avaliado o desempenho desta tecnologia de 

transmissão, considerando uma situação futurista, onde várias aplicações envolvendo 

streaming de vídeo, telefonia IP, FTP convencional, etc. são utilizados 

simultaneamente. 

Os autores concluem que o IEEE 802.11n, com as diversas melhorias que apresenta, 

poderá ser expandido a ponto de atender as características de transmissões multimídia, 

inclusive em ambientes com várias estações concorrentes. 

 

Além destes, diversos outros artigos publicados através do IEEE descrevem em 

detalhes as melhorias do padrão IEEE 802.11n enumerando seus benefícios e problemas 

relacionados. 

 

6.2. Trabalhos Futuros 

 

Para realização de trabalhos futuros, podemos propor que seja realizado um 

aperfeiçoamento da pesquisa apresentada neste documento, baseando-se na norma IEEE 

802.11n definitiva, no qual pode ser incluído o detalhamento dos testes de certificação da Wi-

Fi Alliance para este novo padrão e novos comparativos com os padrões legados e com redes 

cabeadas (Ethernet). 

Também propomos que seja feito um estudo prático do padrão IEEE 802.11n 

utilizando equipamentos baseados no padrão definitivo, quando estes equipamentos estiverem 

disponíveis no mercado, e, se possível, que estes testes ocorram em ambientes de maior 

escala, se aproximando ao máximo de condições reais de operação. 

Por fim, propomos ainda a realização de simulações computacionais em algum 

software que venha a agregar as características do novo padrão, onde possa ser explorado qual 

o desempenho de uma rede sem fios em um ambiente com várias estações (maior escala), 

cujos resultados poderão ser confrontados com os dados práticos, se forem realizados os 

experimentos reais.  
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Abstract. Computer networks have reached proportions never before 

imagined. More people use them and want to enjoy the ease of mobility. 

Wireless devices are essential in this matter, which made the IEEE to improve 

their wireless networks standard, starting the study of a new review that would 

provide a flow of data up to 100 Mbps: the IEEE 802.11n. The results of our 

survey indicate that 802.11n has significant improvements over the legacy 

standards and in some ways, this can certainly replace satisfactorily wired 

networks, where the main requirement is mobility. 

Resumo. As redes de computadores têm alcançado proporções nunca antes 

imaginadas. Mais pessoas as utilizam e desejam desfrutar da facilidade de 

mobilidade. Os dispositivos sem fios são fundamentais nesta questão, o que fez 

o IEEE aprimorar seu padrão de redes sem fio, colocando em estudo uma 

nova revisão que proporcionasse uma vazão de dados de até 100 Mbps: o 

IEEE 802.11n. Os resultados obtidos com nossa pesquisa indicam que o 

802.11n apresenta significativas melhorias em relação aos padrões legados e, 

sob alguns aspectos, o mesmo poderá certamente substituir satisfatoriamente 

as redes cabeadas, quando o principal requisito for a mobilidade.  

1. Introdução 

As redes de computadores têm crescido com a mesma taxa que outras tecnologias 

avançam. Cada vez mais equipamentos, não só computadores, fazem uso de redes de 

dados para o transporte de alguma informação. E cada vez mais pessoas de todas as 

idades e graus de escolaridade diferentes usam redes de computadores. Muitas delas 

atraídas pelo chamado efeito ―Internet‖. 

Hoje a tecnologia tem que atender cada vez mais pessoas e chegar a qualquer 

lugar, agregando também a facilidade de mobilidade, o que exige que a comunicações 

ocorram sem fios. Entretanto, os padrões de redes disponíveis até agora não têm o 

mesmo desempenho de uma rede cabeada, o que torna seu uso restritivo. 

Para tentar mudar este quadro e propiciar a melhora nos serviços providos por 

uma rede wireless, entrou em discussão no IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) uma nova revisão do padrão de redes sem fio 802.11 – o padrão ―n‖. O 

padrão IEEE 802.11n, que atualmente já é implementado em alguns equipamentos 

obedecendo a sua 2ª pré-versão ou versão rascunho 2.0 (draft 2.0), entre outras coisas, 
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promete velocidades de transferências de dados até cinco vezes mais rápidas que o 

padrão mais popular de rede cabeada, o Ethernet 100Base-T (100 Mbps). 

2. Proposta de Trabalho 

Neste trabalho, apresentamos um estudo teórico sobre as características do novo padrão 

de redes sem fio IEEE 802.11n, referenciando os padrões anteriores e mostrando como 

esta tecnologia está evoluindo, além de também evidenciar se as especificações 

divulgadas do padrão até o momento têm condições de realmente fazer frente ao 

desempenho de uma rede cabeada.  

Na sequência incluímos um comparativo entre as principais características do 

novo padrão e dos padrões anteriores (IEEE 802.11a/b/g). 

Por fim, são mostrados os resultados de testes práticos de desempenho 

realizados com equipamentos IEEE 802.11 draft 2.0, que visaram comprovar as 

melhorias agregadas ao novo padrão. 

3. IEEE 802.11n: O Padrão de Alto Desempenho 

O desenvolvimento do novo padrão de redes sem fio IEEE 802.11n foi iniciado em 

setembro de 2003, a partir da aprovação do PAR (Project Authorization Request), que 

definia a finalidade e objetivos do projeto, a serem desenvolvidos por um grupo tarefa 

denominado de TGn (Task Group n). 

O objetivo principal foi o de promover melhorias para o padrão de redes sem fio 

802.11 existente, de forma que este aumentasse sua capacidade de transporte de 

informações, propiciando uma vazão de dados de pelo menos 100 Mbps, além de 

manter a compatibilidade com sistemas de revisões anteriores. As melhorias originadas 

deste trabalho do TGn, conforme documentos divulgados até julho de 2009, antes da 

ratificação do padrão ―n‖, são exploradas na sequência deste documento. 

3.1. Novo Quadro HT 

O padrão IEEE 802.11n promove alterações significativas nas camadas PHY e MAC 

das redes wireless com o objetivo principal de melhorar o desempenho destas redes. Isto 

não pode ser conseguido sem uma reestruturação dos quadros de dados, que garanta a 

inclusão dos novos recursos e mantenha a interoperabilidade com os sistemas legados. 

Para isso, foi criado o novo quadro de alto desempenho – HT (High Throughput) que 

deve ser usado nas redes 802.11n. 

 O formato básico e obrigatório para todas as implementações do 802.11n do 

novo quadro HT é chamado de formato misto – MF (Mixed Format). É chamado de 

misto porque inicialmente possui um preâmbulo legado baseado no quadro do padrão 

802.11a, que visa manter a compatibilidade com o OFDM de sistemas ―a‖ e ―g‖, e 

depois, se segue um preâmbulo em formato HT para troca de informações com 

dispositivos do novo padrão. 

3.2. OFDM 

A tecnologia de transmissão OFDM também faz parte da especificação 802.11n, mas 

usando uma técnica OFDM mais eficiente (OFDM High Throughput), onde as 52 
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subportadoras (tons) de um canal subdividido são usadas para transmissão de dados, ao 

invés dos 48 subcanais usados nos padrões 802.11a/g. Só esta mudança, faz a taxa 

nominal de transmissão de dados do canal OFDM passar dos 54 Mbps das redes ―a/g‖ 

para 65 Mbps no padrão ―n‖. 

3.3. MIMO-SDM 

A técnica de transmissão MIMO é uma das bases das melhorias de camada física do 

padrão ―n‖ para aumento da taxa efetiva de transferência de dados em redes wireless. 

Foi especificado que os sistemas devem utilizar a técnica MIMO-SDM para transmissão 

e ter pelo menos dois fluxos de dados, o que corresponde a dois transmissores e dois 

receptores envolvidos em cada conexão (MIMO 2x2 ou 2Tx2R). Opcionalmente, três ou 

quatro fluxos de dados podem ser usados. 

 O aumento na quantidade de fluxos de dados aumenta a taxa de transmissão 

bruta, mas também aumenta o consumo de energia dos dispositivos em razão dos 

múltiplos circuitos transmissores e receptores necessários. Por esta razão, o padrão 

802.11n exige que os equipamentos sejam dotados de um sistema chamado ―MIMO 

power-save‖ (economia de energia MIMO), no qual o transmissor só utiliza múltiplos 

caminhos para transmitir quando efetivamente a técnica trará benefícios no sentido de 

aumentar o desempenho da transmissão. 

 Agregar este recurso ao OFDM-HT faz a taxa nominal de transmissão de dados 

aumentar de 65 Mbps para até 260 Mbps. 

3.4. Canais de 40 MHz 

Outra inovação do padrão 802.11n é o uso de canais de 40 MHz, em vez dos de 20 MHz 

dos padrões legados. Neste caso, dobra-se efetivamente a largura de banda do canal, mas 

gera-se um problema para a banda de 2,4 GHz. Nesta banda só há espaço para três 

canais não sobrepostos de 20 MHz. Se forem usados canais de 40 MHz, não será 

possível que muitos dispositivos transmitam simultaneamente em uma mesma região. 

 A versão de rascunho disponibilizada até o momento pelo IEEE do 802.11n 

(draft 11.0) estabelece que o uso de canais de 40 MHz é opcional para as bandas de 2,4 

GHz e 5 GHz. 

 No que tange à modulação, o uso de canais de 40 MHz com OFDM permite 

subdividir o canal em 128 subportadoras. Destas, 06 subportadoras em uma extremidade 

do canal e 05 na outra são nulas, usadas apenas para espaçamento do canal, além de 03 

subportadoras no centro do canal, totalizando 14 subcanais não utilizáveis. Dos 114 

subcanais restantes, 06 são usados para sinais de controle e 108 para transmissão de 

dados, que é mais que o dobro do número de subcanais de um sistema ―n‖ com canal de 

20 MHz (52 subportadoras de dados). 

 A utilização deste recurso, juntamente com o OFDM-HT e o MIMO-SDM, pode 

incrementar a taxa nominal de transmissão de dados para até 540 Mbps. 
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3.5. Intervalo de Guarda Curto 

Nos padrões IEEE 802.11a e 802.11g, o intervalo de guarda (GI), que é o intervalo de 

tempo entre a transmissão de um símbolo de dados e outro na técnica OFDM, é definido 

em 800 ns.  

 O intervalo padrão de 800 ns permite um atraso de propagação da ordem de 200 

ns, que é um tempo bem maior do que o observado na maioria dos ambientes, onde o 

tempo de atraso fica entre 50 e 100 ns. No 802.11n, portanto, propõe-se a redução do GI 

para 400 ns, o que pode incrementar a taxa de transmissão na rede em cerca de 10% e 

ainda manter o tempo dentro da regra relacionada ao atraso de propagação. 

 O uso deste recurso, aliado aos três citados anteriormente, pode fazer com que a 

taxa nominal de transmissão de dados chegue em até 600 Mbps, que é o limite do 

padrão. 

3.6. Outras Inovações 

O TGn desenvolveu, além das melhorias já citadas, outras que objetivam também 

contribuir para o aumento da vazão nas redes sem fio, e ainda melhorar o desempenho 

destas redes nas transmissões de tráfegos sensíveis ao atraso e suas variações, como 

comunicações multimídia. São elas: 

• Agregação de Quadros: uma técnica que permite transmitir vários quadros em 

sequência eliminando o intervalo de transmissão entre eles; 

• Redução de Tempo entre Quadros (RIFS): provê a redução do tempo entre 

transmissões de quadros de um mesmo emissor, diminuindo a sobrecarga (overhead) 

na rede; 

• Reconhecimento de Bloco entre Quadros: mecanismo que permite que numa 

transmissão o receptor possa enviar uma única confirmação do recebimento de vários 

quadros seguidos, ao invés de enviar uma confirmação para cada quadro; 

• Modo Greenfield: modo de operação exclusivo para ambientes onde os sistemas em 

operação estejam todos no padrão ―n‖. Neste modo o quadro transmitido pelas 

estações não possui o preâmbulo legado para compatibilidade com sistemas antigos; 

• STBC: é um esquema simples de transmissão em diversidade, desenvolvido para o 

máximo desempenho na comunicação com dispositivos portáteis que normalmente 

possuem uma única antena para transmissão e recepção de dados; 

• Transmissão Bidirecional: uma técnica que permite que o receptor utilize o tempo de 

envio da confirmação da recepção de dados para, enviar junto da mesma, um 

pequeno quadro de dados ao transmissor. 

3.7. Recursos Extras 

A Wi-Fi Alliance, organização que se destina a certificar equipamentos wireless que 

seguem o padrão IEEE 802.11, contribuiu para o desenvolvimento do padrão ―n‖ 

incluindo em seus testes e tornando obrigatório que os dispositivos sigam algumas de 

suas recomendações, como: 

• Suporte ao tráfego de dados multimídia (certificação WMM); 



144 

 

• Suporte aos padrões de segurança WPA e WPA2. 

3.8. Comparativo entre os Padrões IEEE802.11 

A Tabela 1 mostra um comparativo entre os padrões IEEE 802.11a/b/g/n. 

Tabela 1. Comparativo das principais características dos padrões 802.11  

Padrão Ano da 

Ratificação 

Banda de 

frequência de 

operação 

Taxa máxima de 

transmissão 

teórica 

Taxa de 

transmissão 

efetiva (vazão) 

Alcance 

máximo 

teórico        

(em metros) 

802.11a 1999 5 GHz 54 Mbps 27 Mbps 35 

802.11b 1999 2,4 GHz 11 Mbps 5 Mbps 30 

802.11g 2003 2,4 GHz 54 Mbps 22 Mbps 100 

802.11n 2010* 2,4 e 5 GHz 600 Mbps 144 Mbps* 300 

(*) Estimativa. 

4. Resultados Experimentais 

As melhorias proporcionadas pelo padrão 802.11n para as redes sem fio visam 

principalmente aumentar a taxa de vazão destas redes. Para comprovar este fato, 

realizamos dois experimentos, visando avaliar o desempenho de redes onde parte da 

comunicação utilizou equipamentos certificados no padrão 802.11n draft 2.0. 

O primeiro experimento consistiu em comparar na prática o desempenho na 

transferência de dados entre dois microcomputadores, alternando-se a comunicação em 

um deles entre conexão cabeada e conexões sem fio nos padrões 802.11g, 802.11n 

(canais de 20 MHz) e 802.11n (canais de 40 MHz). Foram usados nos testes, além dos 

microcomputadores com bom desempenho, um roteador wireless D-Link, modelo DIR-

635 e um adaptador wireless USB D-Link, modelo DWA-140. 

Neste experimento foi medida a latência da rede usando o comando ping em 

prompt do MS-DOS, de um host ao outro, com 30 requisições de eco e quadros de 1500 

bytes. Também foi medida a vazão da rede em três situações: usando um software 

gerador de tráfego (NETCps), copiando de um host ao outro um grande arquivo de 4,55 

GB e copiando vários pequenos arquivos que totalizavam 4,67 GB. 

Os resultados da medição de latência são apresentados na figura 1, onde pode se 

verificar que todas as redes sem fio medidas apresentaram os mesmos resultados de 

latência, que neste caso foi o dobro da latência registrada para uma rede cabeada. Cabe 

ressaltar que uma das requisições de eco (ping) da medição feita para rede 802.11g foi 

desconsiderada por apresentar um valor de atraso não coerente com o das demais 

requisições, fator causado provavelmente por interferências na transmissão. 
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Figura 1 - Resultados Comparativos da Latência em Redes Cabeada e Sem Fio 

Na figura 2 são mostrados gráficos dos resultados da medição de vazão. Neste 

quesito, se vê que os resultados para a rede cabeada e 802.11g ficaram dentro do 

esperado para estes padrões, mas a rede 802.11n, na melhor situação, apresentou vazão 

em torno de 50% do valor registrado para rede cabeada, ou seja, abaixo do que era 

esperado para esta tecnologia. 

 

Figura 2 - Resultados Comparativos da Vazão em Redes Cabeada e Sem Fio 

No segundo experimento foi realizada uma análise da área de cobertura de uma 

rede sem fio 802.11n comparada com uma rede legada 802.11g. Neste experimento 

foram considerados os níveis mínimos de sinal estabelecidos nas normas do IEEE para 

que a comunicação ocorra na taxa nominal de dados da rede e para que exista 

comunicação, mesmo que na taxa mínima de transmissão. Estes valores são: -64 dB 

para 802.11n @ 300 Mbps, -65 dB para 802.11g @ 54 Mbps e -82 dB para 802.11n @ 

6,5 Mbps e 802.11g @ 6 Mbps. 
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Neste experimento foi usado um microcomputador conectado por cabo a um 

ponto de acesso (roteador wireless D-Link, modelo DIR-635) e um notebook equipado 

com adaptador wireless USB (D-Link, modelo DWA-140) e software de medição de 

nível de sinal (WiFi SiStr), o qual foi deslocado para longe do AP enquanto se media a 

intensidade do sinal recebido do mesmo. Ao atingir os níveis mínimos de sinal para 

transmissão em taxa nominal ou mínima de dados em cada padrão foram realizados uma 

medição de latência com ping, tal qual o experimento anterior, e uma medição de vazão 

com software gerador de tráfego (NETCps) para verificar o desempenho das redes em 

cada ponto. Depois destas medições, foram mensuradas as distâncias percorridas entre o 

AP e os pontos em que o nível de sinal atingia os valores estipulados. 

O gráfico na figura 3 apresenta as distâncias medidas, onde se verifica o maior 

alcance do sinal da rede 802.11n. 

 

Figura 3 - Resultados Comparativos da Área de Cobertura de Redes Sem Fio 

Nas figuras 4 e 5 temos os gráficos com os resultados de latência e vazão, 

respectivamente, relativos ao desempenho das redes 802.11g e 802.11n em cada ponto 

limite para transmissão nos níveis de sinal já mencionados. O que verificamos é que o 

fato da rede 802.11n proporcionar maior área de cobertura não implica necessariamente 

haver qualidade na comunicação. Neste experimento, tanto os resultados de latência, 

quanto de vazão da rede 802.11n, foram piores proporcionalmente que os resultados da 

rede 802.11g, anulando-se assim, qualquer ganho obtido com o maior alcance do sinal. 
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Figura 4 - Resultados Comparativos da Latência pelos Níveis de Sinal 

 

Figura 5 - Resultados Comparativos da Vazão pelos Níveis de Sinal 

5. Conclusões 

A tecnologia de redes de computadores sem fios surgiu para dar ao homem a mobilidade 

que ele precisava para levar muitos de seus aparatos eletrônicos para qualquer lugar. 

Conforme demonstramos neste trabalho, o padrão 802.11n apresenta diversas melhorias, 

cujo objetivo principal é aumentar a vazão (throughput) de uma rede sem fios, para que 

chegue ao mínimo de 100 Mbps. Contudo, para que o objetivo de aumento da vazão do 

IEEE seja alcançado, é necessário se valer de muitos destes novos recursos, se não de 

todos, para obter o máximo desempenho. Somente a combinação destes métodos 

permite a transmissão à taxa máxima de dados de 600 Mbps e uma vazão teórica de 

apenas 144 Mbps. Isto provavelmente só será alcançado quando as transmissões 

ocorrerem na banda de 5 GHz e em ambientes puramente ―n‖. 

As melhorias apresentadas também contribuem para o aumento da área de 

cobertura das redes wireless, uma vez que aumentam a relação sinal-ruído das 
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transmissões, e ainda propiciam comunicação segura com o uso de criptografia WPA e 

WPA2 e desempenho adequado para transmissão de tráfego multimídia. 

Vemos que pela primeira vez um padrão de rede sem fio pode competir 

igualmente com uma rede cabeada e talvez vir a substituí-la. No entanto, a proliferação 

das redes Gigabit Ethernet e características técnicas de operação das transmissões via 

rádio (transmissão half-duplex em broadcast) ainda deixam as redes sem fios um passo 

atrás. Logo, esta substituição dependerá do tipo de aplicação que será utilizada e do 

desempenho que se espera na comunicação de dados. 

Quanto aos experimentos executados, os resultados apontam que as melhorias do 

802.11n não foram tão significativas quanto à teoria exposta neste trabalho. Cremos que 

os resultados não podem ser considerados conclusivos, pois vários fatores podem ter 

influenciado os dados obtidos, como os tipos de equipamentos wireless utilizados 

(domésticos) e os ambientes de experimentação. Sendo assim, mais testes são 

necessários para se avaliar as reais condições no novo padrão de redes e os 

equipamentos disponíveis no mercado. 

Por fim, resta registrar que durante o término da edição deste trabalho, em 11 de 

setembro de 2009, o IEEE finalmente aprovou a revisão ―n‖ do padrão 802.11, com 

publicação oficial do documento que o descreve prevista para outubro do mesmo ano. 

Como trabalhos futuros, sugerimos o aprimoramento da pesquisa realizada neste 

trabalho agregando informações da norma IEEE 802.11n ratificada, além da realização 

de novos experimentos, tanto em ambientes simulados como reais, de redes sem fio 

operando no novo padrão, inclusive com grande densidade de usuários. 
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ANEXO A – Parâmetros MCS para canais de 20 MHz. Adaptado de (PERAHIA; STACEY, 

2008, p. 99-100). 
 

01 Fluxo Espacial, Canal de 20 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

BCPSFE* 
N.º BCSO* N.º BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

0 BPSK 1/2 1 52 26 6,5 Mbps 

1 QPSK 1/2 2 104 52 13 Mbps 

2 QPSK 3/4 2 104 78 19,5 Mbps 

3 16-QAM 1/2 4 208 104 26 Mbps 

4 16-QAM 3/4 4 208 156 39 Mbps 

5 64-QAM 2/3 6 312 208 52 Mbps 

6 64-QAM 3/4 6 312 234 58,5 Mbps 

7 64-QAM 5/6 6 312 260 65 Mbps 

02 Fluxos Espaciais, Canais de 20 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

BCPSFE* 
N.º BCSO* N.º BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

8 BPSK 1/2 1 104 52 13 Mbps 

9 QPSK 1/2 2 208 104 26 Mbps 

10 QPSK 3/4 2 208 156 39 Mbps 

11 16-QAM 1/2 4 416 208 52 Mbps 

12 16-QAM 3/4 4 416 312 78 Mbps 

13 64-QAM 2/3 6 624 416 104 Mbps 

14 64-QAM 3/4 6 624 468 117 Mbps 

15 64-QAM 5/6 6 624 520 130 Mbps 

03 Fluxos Espaciais, Canais de 20 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

BCPSFE* 
N.º BCSO* N.º BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

16 BPSK 1/2 1 156  78 19,5 Mbps 

17 QPSK 1/2 2 312 156 39 Mbps 

18 QPSK 3/4 2 312 234 58,5 Mbps 

19 16-QAM 1/2 4 624 312 78 Mbps 

20 16-QAM 3/4 4 624 468 117 Mbps 

21 64-QAM 2/3 6 936 624 156 Mbps 

22 64-QAM 3/4 6 936 702 175,5 Mbps 

23 64-QAM 5/6 6 936 780 195 Mbps 

04 Fluxos Espaciais, Canais de 20 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

BCPSFE* 
N.º BCSO* N.º BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

24 BPSK 1/2 1 208 104 26 Mbps 

25 QPSK 1/2 2 416 208 52 Mbps 

26 QPSK 3/4 2 416 312 78 Mbps 
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27 16-QAM 1/2 4 832 416 104 Mbps 

28 16-QAM 3/4 4 832 624 156 Mbps 

29 64-QAM 2/3 6 1248 832 208 Mbps 

30 64-QAM 3/4 6 1248 936 234 Mbps 

31 64-QAM 5/6 6 1248 1040 260 Mbps 

 

(*) N.º BCPSFE: Número de bits codificados por portadora simples em cada fluxo espacial. 

N.º BCSO: Número de bits codificados por símbolo OFDM. 

N.º BDSO: Número de bits de dados por símbolo OFDM. 
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ANEXO B – Parâmetros MCS para canais de 40 MHz. Adaptado de (PERAHIA; STACEY, 

2008, p. 139-140). 

 

01 Fluxo Espacial, Canal de 40 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

CBCC* 

N.º 

BCPSFE* 

N.º 

BCSO* 

N.º 

BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

0 BPSK 1/2 1 1 108 54 13,5 Mbps 

1 QPSK 1/2 1 2 216 108 27 Mbps 

2 QPSK 3/4 1 2 216 162 40,5 Mbps 

3 16-QAM 1/2 1 4 432 216 54 Mbps 

4 16-QAM 3/4 1 4 432 324 81 Mbps 

5 64-QAM 2/3 1 6 648 432 108 Mbps 

6 64-QAM 3/4 1 6 648 486 121,5 Mbps 

7 64-QAM 5/6 1 6 648 540 135 Mbps 

02 Fluxos Espaciais, Canais de 40 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

CBCC* 

N.º 

BCPSFE* 

N.º 

BCSO* 

N.º 

BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

8 BPSK 1/2 1 1 216 108 27 Mbps 

9 QPSK 1/2 1 2 432 216 54 Mbps 

10 QPSK 3/4 1 2 432 324 81 Mbps 

11 16-QAM 1/2 1 4 864 432 108 Mbps 

12 16-QAM 3/4 1 4 864 648 162 Mbps 

13 64-QAM 2/3 1 6 1296 864 216 Mbps 

14 64-QAM 3/4 1 6 1296 972 243 Mbps 

15 64-QAM 5/6 1 6 1296 1080 270 Mbps 

03 Fluxos Espaciais, Canais de 40 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

CBCC* 

N.º 

BCPSFE* 

N.º 

BCSO* 

N.º 

BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

16 BPSK 1/2 1 1 324 162 40,5 Mbps 

17 QPSK 1/2 1 2 648 324 81 Mbps 

18 QPSK 3/4 1 2 648 486 121,5 Mbps 

19 16-QAM 1/2 1 4 1296 648 162 Mbps 

20 16-QAM 3/4 1 4 1296 972 243 Mbps 

21 64-QAM 2/3 2 6 1944 1296 324 Mbps 

22 64-QAM 3/4 2 6 1944 1458 364,5 Mbps 

23 64-QAM 5/6 2 6 1944 1620 405 Mbps 

04 Fluxos Espaciais, Canais de 40 MHz, Símbolo OFDM 4 µs (quadro 3,2 µs + GI 0,8µs) 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

CBCC* 

N.º 

BCPSFE* 

N.º 

BCSO* 

N.º 

BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

24 BPSK 1/2 1 1 432 216 54 Mbps 

25 QPSK 1/2 1 2 864 432 108 Mbps 

26 QPSK 3/4 1 2 864 648 162 Mbps 
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27 16-QAM 1/2 1 4 1728 864 216 Mbps 

28 16-QAM 3/4 2 4 1728 1296 324 Mbps 

29 64-QAM 2/3 2 6 2592 1728 432 Mbps 

30 64-QAM 3/4 2 6 2592 1944 486 Mbps 

31 64-QAM 5/6 2 6 2592 2160 540 Mbps 

01 Fluxo Espacial, Canal de 40 MHz, Formato HT Duplicado 

MCS Modulação 
Taxa de 

Codificação 

N.º 

CBCC* 

N.º 

BCPSFE* 

N.º 

BCSO* 

N.º 

BDSO* 

Taxa de 

Transmissão 

32 BPSK 1/2 1 1 48 24 6 Mbps 

 

(*) N.º CBCC: Número de codificadores BCC. 

N.º BCPSFE: Número de bits codificados por portadora simples em cada fluxo espacial. 

N.º BCSO: Número de bits codificados por símbolo OFDM. 

N.º BDSO: Número de bits de dados por símbolo OFDM. 

 


