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RESUMO 

 

Diante de uma grande deficiência na prestação de serviços de dados oferecidos 

pelas operadoras de telefonia móvel, este trabalho descreve sobre uma nova tecnologia, 

que promete revolucionar o mundo das telecomunicações e proporcionar um serviço de 

banda larga na rede móvel e com estabilidade. A metodologia apresentada, chamada 

PCELL, promete velocidade plena e se propõem a resolver antigos problemas de falha no 

serviço de dados que ocorrem na conexão móvel, com destaque para ocasiões onde 

ocorrem grandes aglomerações de usuários buscando acessar serviços de dados.  

Esta seria a solução para os congestionamentos de rede e também áreas de sombra 

existentes atualmente, colaborando para que seja possível assistir e transmitir vídeos em 

alta definição sem qualquer travamento, o que seria uma revolução para o sistema de 

tecnologia wireless atualmente sujeito a variáveis tipos de interferência. Destaque para a 

quebra de paradigma quanto ao fator de interferência entre as ondas dos rádios 

transmissores, que nesta tecnologia coopera a favor revertendo-se em ganho nas ondas de 

transmissão ao invés de perda como acontece nas tecnologias atuais. 

 

Palavras-chave: PCELL, revolução  
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ABSTRACT 

 

Due many problems faced for data transport offered by mobile service providers, 

this work tell about a new wireless technology that promise to do a revolution on 

telecommunication world and delivery a broadband service via mobile network with 

reliability . The methodology showed promise high speed and solve old problems of faults 

on mobile service when we have many people together in the same cell using data service, 

this technology should be the solution for network congestion and shadow areas very 

common nowadays, another advantage is the possibility of watching video without 

freezing and cutting voice. Highlights for the paradigms broken about interference 

between transmission waves that on this technology help to improve the signal instead 

degrade it. 
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SIGLAS 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

A proposta do trabalho é fazer uso de uma nova tecnologia wireless, nomeada de 

PCELL (Personal Cell), que proporciona um serviço de dados com banda larga na 

telefonia móvel e com estabilidade, solucionando problemas de redução de taxas de 

download, provenientes de alta ocupação de células e interferência de células 

vizinhas. 

 

1.2 – Delimitação 

 

A tecnologia abordada neste trabalho busca atender usuários de conexões sem fios 

para uso doméstico e comercial wi-fi e para clientes de operadoras de telefonia móvel que 

usam serviço de dados por meio de tecnologia celular. Esta tecnologia não possui 

restrições de uso, podendo ser aplicada em qualquer local, seja ambiente interno tal como 

metrô ou até mesmo com grande concentração de pessoas como shoppings e estádios de 

esportes, podendo ser usada por qualquer assinante comum, livre de interferência, 

congestionamento de redes ou perda de sinal. 

 

1.3 – Justificativa 

 

 Na telefonia móvel, é comum depara-se com situações de grande aglomeração de 

pessoas, onde, quanto maior o número de pessoas acessando serviço de dados dentro da 

célula de cobertura, menor será a taxa de dados de cada assinante e à medida que ocorre 

interferência de sinal de outras células, também ocorre degradação do nível de sinal 

prejudicando o upload e download de dados. 
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 A tecnologia PCELL traz um novo conceito de distribuição de células por 

assinante, onde cada um estará dentro de uma única célula, podendo ter acesso a 100% 

da taxa de dados disponível, sem a ocorrência de compartilhamento de banda e mesmo 

em ambientes populosos, a interferência entre células é usada como fator agregador e não 

ocorre degradação de sinal. 

 Ao implementar a tecnologia PCELL, os usuários serão beneficiados com altas 

taxas de download ininterruptas, compatibilidade para os serviços 4G e 5G de última 

geração, transitarão sem a preocupação de áreas de sombra e o atual custo repassado com 

manutenção de torres caem expressivamente, reduzindo o repasse ao assinante do serviço. 

 

1.4 – Objetivos 

 

Analisar a aplicação da tecnologia Pcell, observando características de amplo 

aspecto. Neste sentido, os objetivos específicos são: 

I. Estudar a tecnologia Pcell  

II. Realizar uma análise crítica sobre a tecnologia 

1.5 – Metodologia 

 

 Este trabalho foi elaborado com base nas comparações de desempenho 

registradas, e apresentadas entre a tecnologia PCELL e as tecnologias atualmente 

encontradas para atender o serviço de transmissão de dados via redes móveis, por 

intermédio da empresa Artemis que patenteou a tecnologia. 

 

 

1.6 – Descrição 

 

No capítulo 2 tem-se o embasamento teórico, citando a estrutura de 

funcionamento de uma rede de telefonia móvel e a evolução das tecnologias que vem 

sendo implantadas neste ramo, buscando cada vez mais uma melhor velocidade de acesso 

a rede de dados, mas também citando problemas encontrados dentro desta estrutura e 

ações tomadas por operadoras para eliminar ou amenizar esses problemas. 
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O capítulo 3 apresenta a análise da Tecnologia Pcell considerando fatores de 

infraestrutura, considerando o mínimo necessário para implantação da tecnologia, 

expectativas de barreiras a serem superadas presentes com as tecnologias atuais de uma 

rede sem fio e assuntos de Tarifação de serviços já existentes. 

O capítulo 4 finaliza as abordagens sobre esta tecnologia, salientando o pré-

requisito mínimo para atuação da mesma e sinalizando o interesse de algumas 

companhias na implementação dessa nova era em sistemas sem fio. 

. 
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Capítulo 2 

Embasamento Teórico 

Introdução: 

 

Este trabalho foi baseado na tecnologia nomeada de “Pcell” anunciada por Steve 

Perlman (CEO de uma empresa norte-americana) que de fato é chamada de DIDO 

(Distributed-Input-Distributed-Output) e trabalha aumentando a capacidade de dados 

transportados e a confiabilidade dos mesmos, reduzindo custo e complexidade nas 

conexões sem fio. A tecnologia DIDO vem sendo desenvolvida por uma década, enquanto 

a teoria por trás da mesma é extremamente complexa, a implementação prática vem se 

desenvolvendo de maneira bem ágil com novos desafios a cada dia. Steve Perlman possui 

um pequeno grupo de engenheiros, cientistas e matemáticos que trabalham objetivando 

trazer a tecnologia para o dia-a-dia de todos. 

 

2.1 – Telefonia Móvel 

 

A Telefonia móvel é um sistema de transmissão que utiliza ondas de 

radiofrequências, no processo de comunicação, que diferente de comunicações mais 

simples como o rádio ou até mesmo comunicações de walkie-talkies, consiste em uma 

rede interconectada que divide as regiões geográficas em áreas de abrangência 

denominadas “células”. Cada célula possui uma ERB (Estação Rádio Base) equipada 

com antenas, com transmissores e receptores de ondas eletromagnéticas (figura1) 

ligada com uma central telefônica, onde ocorre todo o processamento do sistema, 

desempenhando várias funcionalidades, entre elas os registros das chamadas e o 

faturamento das mesmas. 
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Figura 1: Representação de posicionamento de ERB’s com suas respectivas áreas de cobertura (células) 

 

 

No decorrer das últimas décadas, muitas tecnologias foram implantadas como 

técnicas de transmissão nas redes de comunicação móveis, onde podemos citar a 

extinta rede 1G analógica (década de 80) designada pela sigla AMPS (Advanced 

Mobile Phone System) desenvolvido originalmente somente para atender serviço de 

voz. Na década de 90 sistemas TDMA operavam nesta nova etapa da rede de telefonia 

e na sequência houve adesão ao GSM, que introduziu no mercado os cartões SIM 

instalados nos dispositivos móveis, os conhecidos chips usados até os dias de hoje. 

No processo evolutivo de aplicação das tecnologias tivemos o CDMA da geração 2G 

que investiu na transmissão de dados, e abrindo as portas para que a comunicação de 

dispositivos móveis não se limitasse ao serviço de voz.  

Na busca por alcançar maior velocidade de acesso de dados via dispositivo móvel, 

foi feita a evolução para categoria 3G onde inicialmente a técnica utilizada era o W-

CDMA e a tecnologia seguinte que aderimos foi o HSPA, onde as taxas de 

velocidades de acesso buscam um patamar de conexão teórico de 7,2 Mbps e mais 

recentemente entramos na categoria 4G usando a tecnologia do LTE, que chama a 

atenção pela velocidade teórica proposta de 300Mbps (megabits por segundo). 
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Figura 2: Evolução das tecnologias de transmissão usadas na comunicação celular 

 

2.1.1 Compartilhamento de espectro em redes sem fio 

 

A técnica utilizada para esta proposta inovadora de tecnologia sem fio é chamada 

DIDO (Distributed Input Distributed Output), que permite que cada usuário de uma rede 

sem fio tenha acesso a uma taxa de dados (bits/segundos) completa, mesmo 

compartilhando do mesmo espectro de frequência com outros usuários, pois trabalha 

eliminando a interferência e ainda fazendo uso da mesma para melhor desempenho do 

sistema. Nas tecnologias sem fio tradicionais, a taxa de dados por usuário, vai se 

degradando à medida que novos usuários vão se conectando na mesma faixa de frequência 

como consequência da interferência entre os mesmos. Por meio de um algoritmo 

complexo, a tecnologia DIDO aumenta expressivamente a capacidade de dados 

trafegados dentro de um mesmo espectro de frequência, aumentando a confiabilidade do 

meio e reduzindo os custos e a complexidade dos dispositivos sem fio.  

Com o uso de DIDO, é possível a existência de um número ilimitado de usuários 

simultâneos, sem afetar a definição de streamings de vídeos, sem queda de performance 

ou presença de zonas de sombra que são ocorrências muito comum em outras tecnologias. 

DIDO trabalha em ambientes interno/externo (Indoor/Outdoor) para aplicações em meio 

urbano/suburbano e até mesmo rural, podendo alcançar um raio de até 250 milhas 

(Aproximadamente 400 Km). 

Buscando dados históricos sobre a interferência em sistemas de transmissão sem 

fio, podemos nos recordar a respeito das transmissões em broadcasting dos sistemas de 

rádio AM/FM, onde uma cena muito comum, era estar com o rádio do carro ligado e 

sintonizado em uma determinada frequência (estação), e à medida que ocorre o 
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deslocamento, depara-se em começar a ouvir interferências de outra estação próxima, mas 

na busca por uma melhor sintonia, fazia-se ajuste manual para que fosse possível ouvir 

somente a estação de interesse, mas em alguns casos não havia como alcançar este ajuste 

devido a limitações do sistema. 

 Era comum algumas emissoras possuírem potência de transmissão de sinal maior 

que outras, muitas vezes por estarem melhor amparadas com antenas e materiais de 

telecomunicações mais adequados e potentes que propiciam esta vantagem. Durante 

muito tempo o espaço aéreo tomado por estações de Rádio e TV que trabalhavam na 

mesma faixa de frequência, se destacavam uma das outras pela potência do sinal 

transmitido e esta era a forma de contornar o problema de interferência entre emissoras.  

Com o surgimento da telefonia celular e de redes wireless de uma forma geral, o 

problema de interferência se tornou um pouco mais complexo, uma vez que o número de 

usuários simultâneos não somente recebe, mas também transmite em comunicações 

independentes é bem maior. Buscando resolver os problemas de interferência na telefonia 

móvel, surgiu a necessidade de subdividir cada região geográfica nas chamadas células, 

que variam de diâmetro. Com a instalação de torres de transmissão de telefonia móvel, as 

mesmas foram posicionadas cada uma trabalhando em frequência diferente da outra, de 

forma a não interferir nas adjacentes, entretanto conforme ocorrem as movimentações dos 

usuários, saindo do raio de cobertura de uma célula para outra, faz-se necessário mudar a 

frequência de atuação e neste processo de migração realiza-se o chamado “handoff” , 

porém o crescimento do número de usuários do serviço móvel e a quantidade de dados 

trafegados nas redes  tem se apresentado de forma exponencial, o sistema de telefonia 

móvel começou a ser onerado por tal demanda.  

Melhoras foram implantadas para solução deste cenário com a divisão das células 

em setores a com a utilização de novas técnicas de transmissão digital, mas ainda assim, 

mesmo segmentando células, o problema apenas foi atenuado, pois mesmo estas 

subdivisões possuem capacidade limitada de taxa de dados, que é compartilhada entres 

usuários do mesmo setor e quando esta capacidade é alcançada, os usuários começam a 

ser penalizados com situações onde ocorrem chamadas telefônicas sofrendo picote, 

atuando intermitentes, comunicações de internet lenta ou instável, entre outras. 

 Embora mais espectro de frequência e mais torres celulares vem sendo 

implantados, para aliviar este cenário, a demanda na taxa de crescimento de dados segue 

num passo acelerado, dificultando o acompanhamento e mais especificamente, o 
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crescimento no tráfego de dados, que tem se tornado cada vez mais intenso e sendo usado 

em altíssima proporção por meio de dispositivos móveis.  

Uma outra vertente de sistemas sem fio, é o sistema wifi que cresce 

constantemente e que possui conexão à internet em localizações arbitrárias, e apesar de 

não existir uma potência alta nos AP’s (Access Point), mas quando ocorre vários usuários 

conectados no mesmo espectro, os problemas são de mesmo comportamento conforme 

na telefonia celular, ou seja, começa a existir degradação do serviço, apresentando 

compartilhamento de banda entre os participantes da mesma área de cobertura do AP, e 

na mesma tônica de crescimento exponencial dos serviços de dados, com destaque para 

vídeos e jogos online entre outros, que pedem alta confiabilidade do meio para uma boa 

performance, na condição de compartilhamento de banda ocorre a mesma dificuldade de 

garantir constante taxa de transmissão. 

Pode-se representar de forma bem simples os problemas encontrados na 

sobreposição de áreas de coberturas em redes sem fio, para o caso da telefonia celular, a 

proximidade de células traz a mesma preocupação, sendo que para estes, geralmente se 

utiliza de técnicas de distribuição das torres (ERB’s) onde a reutilização das frequências 

é uma realidade, mas para evitar interferências costuma-se posicionar as células de mesma 

frequência, ligeiramente afastadas (não adjacentes) conforme ilustrado na figura 3 onde 

cada letra no interior da célula representa uma frequência. 

 

 

 

Figura 3: Representação de posicionamento ideal de células 
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Ainda assim, para áreas muito densas, usa-se o artifício de subdividir as células 

em células menores, e esta subdivisão é observada principalmente em localidades com 

ocorrência de grande concentração de assinantes, como Shoppings, grandes centros 

urbanos, estádios de esporte, etc. Independentemente do tamanho da célula, o cuidado 

com a proximidade de células com mesma frequência é contínuo conforme ilustrado na 

figura 4 abaixo. 

 

 

Figura 4: Representação de posicionamento de células e minicélulas (Smallcell) 

 

Operadoras de telefonia móvel também utilizam estas células menores ( 

Smallcells), que são mini ERB’s que operam num raio de ação que varia de 10m a 2Km 

em média, também como artifício de driblar problemas relacionados a áreas de sombra e 

de perda de sinal em ambientes fechados. Para ambientes residenciais e pequenos 

escritórios normalmente opta-se por Femtocells, que são Smallcells desenvolvidas para 

operar dentro de ambientes fechados (comercial ou residencial) e que trabalham com 

potência baixa nas frequências das operadoras, estabelecendo conexão com o core 

(núcleo) da rede móvel através de um acesso banda larga existente no ambiente, conforme 

visualizado na figura abaixo. 
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Figura 5: Femtocell conectado ao acesso banda larga 

 

Alguns pontos favoráveis podem ser destacados com a presença de uma Femtocell 

: 

• Melhora de cobertura indoor. 

• Substituição ao ponto de WiFi no ambiente e permitindo em média de 4 a 6 

usuários simultâneos ativos. 

• Aumento da capacidade de rede da operadora, sem custos adicionais com redes 

de acesso (novas antenas, regeneradores de sinal, etc) para poder atender localidades com 

pouca ou nenhuma área de cobertura. 

Algumas características de Femtocells, devem ser consideradas ao planejar sua 

aplicabilidade, destaca-se: 

• Raio de cobertura entre 50 a 200 metros. 

• Interconexão com a rede da operadora por meio de tecnologia banda larga 

(ADSL, Cabo) na maioria dos casos não é fidelizada a própria operadora e isso pode 

ocasionar problemas e demoras na ocasião de reportar uma falha. 

• São instaladas pelo próprio usuário, sem necessidades de ajustes técnicos em 

campo, faz-se necessário que o equipamento se ajuste automaticamente a rede celular, 

reduzindo a interferência com ERB’s e outras Femtocells vizinhas. 
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Figura 6: Cobertura de FemtoCells 

 

2.1.2 Limitações de redes Celular 

 
 

É importante destacar, que o segmento que comtempla o conjunto de 

equipamentos que desenha toda a infraestrutura de Telecomunicações mais próxima do 

usuário de telefonia móvel, é comumente denominado Rede de acesso ou Backhaul, local 

onde encontra-se as antenas distribuídas, conexões via rádio, interconectividade via fibra 

ótica entre antenas e centrais e que tem a  responsabilidade de cobrir áreas de propagação 

do sinal (células), essa rede é composta de antenas diversas, sejam Macrocells (ERB’s 

comuns) geralmente visualizadas em torres ou no alto de edifícios e também SmallCells, 

já citadas anteriormente, mas que pode-se ressaltar a variedade das mesmas (femtocells, 

picocells e microcells), esta rede terá um aspecto variado considerando o local, as 

construções, a taxa média  de assinantes por localidade, etc.  

Pode-se dizer que não existe uma configuração padrão de distribuição dessas 

antenas, e que as mesmas terão de respeitar os critérios citados e para expressar essa 

distribuição a figura 7 abaixo traz um  exemplo. 
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Figura 7: Distribuição MacroCells e SmallCells 

 

A interconexão das SmallCells dentro do BackHaul, geralmente segue um padrão 

conforme ilustrado na figura 8, mas há ocorrência de casos onde não seja possível a 

interconexão direta entre Macro e Smallcells, devido obstruções físicas, neste cenário, é 

possível realizar conexões em cadeia, mas com isso a topologia da rede de acesso vai se 

tornando mais complexa e se estas não forem bem dimensionadas, poderão se transformar 

em pontos de “gargalo” da rede 
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Figura 8: Backhaul de interconexão Macrocells e Smallcells 

 

 

É possível enumerar as várias limitações de um sistema de telefonia celular, mas 

como base para este trabalho, atenta-se para alguns aspectos específicos voltados para o 

tráfego de dados que segue em uma tendência exponencial de crescimento e que 

geralmente é o maior alvo de reclamações dos usuários do serviço. 

Percebe-se claramente que a perda de qualidade de sinal, interfere diretamente na 

taxa de download de dados e é um problema muito comum em redes celulares, pois alguns 

fatores como a relação sinal/ruído entram em ação, pois menor é a potência do sinal, à 

medida que o assinante encontra-se mais a “borda” da célula, o mesmo estará mais sujeito 

a interferências externas e ainda existe o agravante da quantidade de assinantes 

compartilhando da mesma célula ocasionando um declínio ainda maior na taxa de dados 

devido ao número de dispositivos compartilhando  do mesmo espectro naquela área de 

cobertura, a figura 9 abaixo exemplifica a proporcionalidade de serviços obtidos por taxa 

de transmissão à medida que o  dispositivo móvel se afasta para limites da célula, onde o 

nível de sinal é menor. 
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Figura 9: etapas de declínio da taxa de dados 

 

 

 No que tange interferência entre células, os métodos aplicados pela telefonia 

móvel, com o intuito de atenuar ou até mesmo eliminar esta interferência tem se repetido 

durante muitos anos, mas a alta densidade de assinantes por células tem ocorrido com 

frequência, que dificulta este tema a ser corrigido pelas operadoras. Um outro ponto de 

extrema relevância e que coopera para o agravamento deste cenário, é a própria 

distribuição das construções, onde edifícios novos aparecem cada vez mais e ocasionam 

áreas de baixa luminosidade das ERB’s e pontos de reflexão de sinal, agravando a 

interferência entre células, haja visto o comparativo dos cenários expostos na figura 10 

abaixo, onde cada ponto azul representa uma ERB e as formas dispostas em torno destes, 

representa a área de iluminação (abrangência) da célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENÁRIO REAL 

CENÁRIO REAL DE 
PROPAGAÇÃO EM 

CONDIÇÕES IDEAIS  

CENÁRIO IDEAL 

DE PROPAGAÇÃO 

Figura 10: Comparativo de distribuição de células 
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Como alternativa usada para mitigar o problema de interferência em redes sem 

fio, trabalha-se com a coordenação da transmissão de múltiplas bases de transmissão, 

que foi sugerido pela primeira vez em 2005 e é denominada como tecnologia de rede 

MIMO (Múltiplo Input Múltiplo Output) visando melhorar a relação sinal ruído em 

sistemas celulares e alcançar maiores taxas em transmissão de dados. 

 

 

 

2.1.3 Lei de Shannon 

 

Criada por Claude Shannon, a Lei de Shannon foi a primeira a considerar o 

processo de comunicação como um fator matemático com base em estatísticas que 

possibilitou determinar a capacidade de um canal de comunicação em medidas de bits por 

segundo, levando em consideração a relação de potência do sinal, com presença de ruído 

e largura de banda do canal, dado pela fórmula a seguir: 

 

C = W Log2 [ 1 + (P/N) ] sinais/s 

 

 

C = Capacidade do canal (bits/sec) 

W = Largura de Banda (Hz) 

P = Potência do sinal (watts) 

N = Potência de ruído (watts) 

 

Através da Lei de Shannon, podemos observar as limitações existentes numa 

determinada largura de banda e que se aplica diretamente ao tema das condições de 

usuários de redes sem fio ocuparem o mesmo espectro de frequência, e uma vez que existe 

um limite para estas condições de comunicação e o número de usuários no canal vem 

crescendo e o tráfego de dados/vídeo também crescem  de forma exponencial, fica claro 

que um patamar é estabelecido para a capacidade de dados trafegadas em um determinada 

célula de telefonia celular ou num determinado raio de ação de um canal de comunicação 
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numa rede sem fio doméstica, ou seja , todos estarão sujeitos a lei de Shannon 

independente dos artifícios usados para contornar.  

2.2 – Evolução e tendências na utilização das redes móveis 

 

O crescente número de dispositivos “Smartphones” e a consequente demanda para 

o uso de dados por meio destes, revela números impressionantes onde verifica-se que o 

perfil dos usuários, rapidamente adotou o serviço de dados como preferencial. Para 

comportar esta demanda que cresce num ritmo exponencial, deduz-se que nem mesmo o 

4G/LTE poderá comportar toda esta gama de dados trafegados, sem esquecer do fato que 

este possui capacidade bem superior ao 3G que ainda é bastante utilizado. 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       

 
Figura 11: Prospecção do uso de dados via telefonia móvel 
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2.3 Proposta Tecnológica 

 

2.3.1 DIDO 

 

A técnica utilizada para esta proposta inovadora de tecnologia sem fio é chamada 

DIDO (Distributed Input Distributed Output), que permite que cada usuário de uma rede 

sem fio tenha acesso a uma taxa de dados (bits/sec) completa, mesmo quando existe uma 

proximidade intensa entre usuários, pois trabalha eliminando a interferência e ainda 

fazendo uso da mesma para melhor desempenho do sistema. Nas tecnologias sem fio 

tradicionais, a taxa de dados por usuário, vai se degradando à medida que novos usuários 

vão se conectando na mesma faixa de frequência como consequência da interferência 

entre os mesmos.  

Por meio de um algoritmo complexo, a tecnologia DIDO aumenta 

expressivamente a capacidade de dados trafegados dentro de um sistema que gera uma 

forma de onda para cada usuário conectado, aumentando a confiabilidade do meio e 

reduzindo os custos e a complexidade dos dispositivos sem fio. Com o uso de DIDO, é 

possível a existência de um número ilimitado de usuários simultâneos, sem afetar a 

definição de streamings de vídeos, sem queda de performance ou presença de zonas de 

sombra que são ocorrências muito comum em outras tecnologias. DIDO trabalha em 

ambientes Indoor/Outdoor para aplicações em meio urbano/suburbano e até mesmo rural, 

podendo alcançar um raio de até 250 milhas. 

Distributed-Input-Distributed-Output é uma tecnologia sem fio que permite um 

número denso de usuários em uma mesma área de cobertura, onde novos usuários podem 

ser acrescentados sem ocorrer a redução da taxa de dados dos usuários já existentes e nem 

mesmo afetação deste que está chegando, em outras palavras, esta tecnologia não está 

sujeita a Lei de Shannon ou está, mas com cada usuário podendo utilizar 100% da 

capacidade limitante da Lei de Shannon, já que estará sozinho ocupando o espectro. 

2.3.2   Funcionamento DIDO 

 

 Uma maneira simples de explicar o funcionamento da tecnologia DIDO, é 

utilizando um exemplo onde a maioria das pessoas já estão bem familiarizadas, que seria 

uma conexão de Wi-Fi doméstica. Na condição de um único usuário (Azul) conforme 
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figura abaixo, com um computador conectado a um único Access Point e nenhum outro 

usuário dividindo o espectro com o mesmo, este usuário receberá 100% da taxa de dados 

disponíveis neste canal de comunicação e neste acesso a dados, seja ele um vídeo sendo 

assistido ou um simples acesso a um website, o Access point realizará uma modulação 

(criando uma forma de onda) com os dados recebidos oriundo da internet e o propagará 

no ar, na sequência o computador deste usuário irá fazer a demodulação deste sinal 

capturando os dados requisitados. Nestas condições todo o serviço de dado utilizado pelo 

computador azul trabalhará de forma ininterrupta tal como o desempenho de uma conexão 

cabeada dedicada. 

 

 

Figura 12: Representação de um usuário por célula 

 

À medida que novos usuários passam a ocupar espaço disputando o mesmo 

espectro de frequência, fica difícil manter a confiabilidade dos dados trafegados por cada 

usuário, começando a ocorrer penalizações na qualidade do serviço acessado. Por 

exemplo, adiciona-se a este cenário um outro Access point e usando a conexão deste com 

um novo computador (verde), mas ambos Access point (azul e verde) compartilhando da 

mesma frequência, tal como o caso de duas conexões domésticas simultaneamente 

compartilhando da mesma frequência e localizadas fisicamente próximos e acabando por 

interferir uma com outra conforme visualizado na figura 13. 
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Figura 12: Representação de interferência entre dois usuários 

 

Conforme acrescenta-se outras redes vizinhas no mesmo espectro de frequência, 

a taxa de dados efetiva de cada usuário vai sendo afetada e de acordo com a sequência 

demonstrada na figura 14, para este caso a taxa ficará compartilhada em 33% para cada 

computador. 

 

 

Figura 13: Representação de interferência entre três usuários 

 

 Percebe-se até agora que o fator interferência, causa extremo impacto na taxa de 

dados de cada usuário em sistemas de redes sem fio, para explicitar a atuação da 

tecnologia DIDO neste tema, trabalha-se com o mesmo exemplo citado, mas desta vez 
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inserindo elementos que compõem a tecnologia e que atuarão diretamente na solução 

deste problema. 

Quando o usuário do computador azul clica em um link buscando o acesso de 

vídeo ou até mesmo um website, a resposta a esta requisição não chega mais direto ao 

access point que irradia para o computador, mas sim para DIDO data center, que 

processará o dado e o modulará em uma forma de onda a ser enviada para o Access point, 

o qual simplesmente encaminha essa forma de onda para o computador do usuário, que 

por sua vez fará a demodulação capturando os dados requisitados (figura 15). Conforme 

observa-se, diferentemente do exemplo citado anteriormente, a inteligência de modulação 

dos dados é transferida para o DIDO data center.  

 

 

Figura 14: Representação de um único usuário por célula na tecnologia DIDO 

 

Agora é possível  adicionar um outro usuário (computador verde) com um outro 

Access Point, trabalhando no mesmo espectro de frequência do anterior (computador 

azul) e nota-se que o mesmo consegue manter uma taxa de dados de 100%, não sofrendo 

degradação devido a presença de outro usuário próximo. Os dados solicitados por ambos 

AP’s são combinados e processados no DIDO data Center resultando na modulação de 

dois sinais de rádio com formas de onda diferentes cada uma enviada para cada AP.  

Um fator importante a ser considerado, é que a comunicação dos AP’s com o 

DIDO Data Center ocorre de forma simultânea e neste caso, cada computador receberá 

dois sinais de rádio e normalmente quando ocorre a colisão de dois sinais um com o outro, 

o resultado é a sobreposição do que possui maior potência (tal como exemplo citado 
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anteriormente no tópico sobre compartilhamento de espectro), ou uma presença constante 

de ruído interferindo em cada canal de comunicação. 

 Mas todo este comportamento, não causa influência na tecnologia DIDO, que 

consegue manter total aproveitamento de banda da taxa de utilização de cada usuário e 

por meio de métodos matemáticos (ainda não divulgados oficialmente), consegue 

conciliar a interferência de sinais de rádio que chegam a cada usuário simultaneamente a 

favor do fortalecimento do sinal recebido. Uma vez que cada usuário receberá uma forma 

de onda diferente, cada um estará confinado em sua própria célula e aproveitando 100% 

do seu canal de comunicação sem compartilhamento, conforme verificado na figura 16 

abaixo. 

 

 

 

Figura 15: Representação de agrupamento de usuários únicos por célula na tecnologia DIDO 

 

 Provavelmente uma grande questão é levantada: Como seria possível um 

equipamento gerar várias formas de ondas, uma para cada usuário conectado? Uma 

resposta completa a esta pergunta seria bem extensa, pois a mesma estaria envolvida em 

uma ampla complexidade matemática unidos a uma cuidadosa designação de software e 

hardware e também novas técnicas de comunicação e modulação de dados. DIDO pode 

ser considerado um sistema wireless em nuvem, toda a inteligência deste sistema está no 

DIDO Data Center, o qual se comunica com todos os usuários simultaneamente, através 

de todos os pontos de acesso de uma só vez, sendo assim pode-se imaginar o sistema de 

AP’s de DIDO como uma gama aleatória de antenas que se estende a partir do DIDO 



30 

 

Data Center por quilômetros, mas ao invés de percorrer longas milhas de rede cabeada 

entre o centro de dados e as antenas (AP’s ), o mesmo usa a Internet para esta 

comunicação, permitindo que os AP’s possam ser instalados onde existe Internet presente 

seja ambiente interno (indoor) ou externo (outdoor). 

A comunicação DIDO começa com os APs DIDO trocando breves sinais de teste 

com os dispositivos dos usuários. Analisando o que aconteceu com esses sinais de teste à 

medida que se propagam através das ligações sem fios, o data center DIDO determina 

exatamente o que vai acontecer quando ele transmite sinais de dados a partir das AP’s 

para os usuários, e como os sinais transmitidos simultaneamente somarão juntos quando 

recebido por cada dispositivo do usuário.  

O Data center DIDO usa essa análise, juntamente com os dados que cada usuário 

está solicitando (por exemplo, vídeo de um site), para criar formas de onda precisas para 

todos os APs, que, quando transmitidas ao mesmo tempo irão somar juntas a cada 

dispositivo para criar uma forma de onda limpa independente, transportando os dados 

solicitados pelo usuário. Então, se há 10 AP’s e 10 usuários todos dentro do alcance um 

do outro, então 10 sinais de rádio se somarão juntos em cada antena do dispositivo de 

cada usuário para produzir uma forma de onda independente para cada dispositivo com 

apenas dados do dispositivo. 
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2.4 Resultados Obtidos em meio urbano 

É importante destacar que a tecnologia DIDO foi criada com o objetivo de atender 

um mercado de massiva utilização do produto e não uma experiência de laboratório. 

Como resultado, muitas das decisões de design foram feitos especificamente para permitir 

o DIDO a ser construído de forma prática, barata e escalar. DIDO também usa uma 

matemática muito avançada para permitir que os usuários movam-se entre clusters 

adjacentes DIDO (os DIDO AP’s controlados por cada centro de dados compõem um 

cluster DIDO) perfeitamente sem a necessidade de qualquer "handoff", permitindo 

clusters adjacentes para compartilhar a mesma frequência. Segue abaixo tabela com 

comparativos entre as redes móveis de telefonia convencionais e a tecnologia DIDO 

nomeada de Pcell: 

 

Torres Convencionais Pcell 

Transmite sinal com cuidado para que não 
ocorra interferência entre células que em geral 
possuem de 50m a 5KM de área de abrangência 

cada 

Transmite os sinais de Rádio 
deliberadamente sem se importar com 

interferências entre células onde cada uma 
possui 1cm de diâmetro 

Todos os dispositivos móveis, talvez milhares, 
compartilham a mesma célula pegando frações 

da capacidade do espectro 

Cada dispositivo móvel possue sua própria 
célula (célula pessoal "Pcell - Personal Cell) 
usando de todo o espectro disponível em 

sua célula 

A velocidade de acesso a rede é reduzida à 
medida que aumenta o número de usuários por 

célula 

A velocidade de acesso é plena, 
independentemente do número de 
usuários próximos uns dos outros 

A interferência entre células pode causar danos 
as conexões, incluindo falha no deslocamento 
do assinante enquanto transita de uma célula 

para outra, degradação da qualidade de 
transmissão de vídeos, etc. 

Por meio de um algoritmo complexo, a 
interferência é trabalhada de forma a 

combinar as ondas de rádio que resultam 
em ondas mais fortes 

Latência aproximada de 150milisegundos em 
serviços de 3G e de 40milisegundos em LTE/4G 

 

Latência de menos de 1milisegundo para 
serviços de dados em meio urbano (3G,4G, 
etc) e de 2 a 3milisegundos em meio rural 

Tabela 1: Comparativo Telefonia móvel convencional x Pcell 

 

Um ponto importante a ser destacado, é a necessidade de ter uma rede de internet 

com boa capilaridade para que os AP’s sejam instalados e a comunicação com o DIDO 
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Data Center ocorra sem problemas. DIDO foi testado em frequências de 1 MHz a 1 GHz, 

e funcionou muito bem em todas as frequências. Toda a equipe de Steve Perlman está 

confiante de que vai funcionar bem em frequências mais altas também. Como acontece 

com qualquer sistema wireless, frequências diferentes apresentam propriedades 

diferentes, tais como capacidade de penetrar de forma eficiente certos materiais ou 

capacidade de refletir na ionosfera.  

Na prática, foi constatado que os sistemas de DIDO são muito mais confiáveis do 

que os sistemas sem fio convencionais, devido à enorme diversidade alcançada por ter 

muitas antenas distribuídas. Por exemplo, uma rede Wi-Fi ou rede celular pode ter zonas 

mortas por causa de alguns obstáculos que bloqueiam o caminho a partir de uma rede Wi-

Fi AP ou torre de celular para o usuário (por exemplo, quando você virar a esquina de um 

edifício e sua chamada é de repente cortada). Com DIDO, devido as antenas estarem 

espalhadas, mesmo se algumas antenas são impedidas de chegar a um utilizador, é 

provável que algumas outras chegarão sem nenhum problema. 

 

Logística e custos para implantação de uma ERB 
(Estação Rádio Base) Logística pcell 

Um investimento em torno de $150.000 
Investimento de 10% do valor realizado numa ERB 

convencional 

Um espaço físico alocado (comprado ou alugado) 
Pode usar a estrutura de ERB's já existentes e ser 

instalado em ambientes internos e externos 

Aprovação junto a órgão competentes (Ex.: Anatel, 
prefeituras, etc.) 

Fácil manuseio de instalação 

Tabela 2: Logística ERB X Pcell 

 

 

2.5 Resultados Obtidos em meio rural 

 

O AP   DIDO também apresenta uma ótima performance no meio rural. Pois 

também podem ser habilitados para transmissão de longa distância, a vantagem é que o 

mesmo pode transmitir em alta potência se necessário sem se preocupar com sobreposição 

de frequências, que é uma preocupação constante dos sistemas wi-fi e torres de telefonia 

celular convencionais. Uma configuração particular de DIDO que favorece atuação em 

área rural é a chamada “NVIS” (Near Vertcal Incident Skyware) que pode usar por 
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exemplo uma faixa de frequência entre 3 e 7 MHz, usando a curvatura da terra e refletindo 

o sinal com a ionosfera, podendo alcançar por volta de 40 milhas enquanto impedido pela 

curvatura da Terra e aproximadamente 500 milhas de cobertura com o uso da curvatura. 

Foi construído um DIDO-NVIS que atinge exatamente esse resultado. A partir de 3 

antenas de transmissão, até 32,9 milhas de distância e além da curvatura da Terra, foi 

entregue simultaneamente sinais independentes para 3 antenas de usuários que são tão 

próximos uns dos outros como casas típicas rurais.  

Os três AP’s foram colocados em Pflugerville, Lake Austin e Austin, Texas, todos 

transmitindo na mesma frequência e ligados por conexões de Internet de consumo para 

um Data Center DIDO. 

 

Figura 16: Diagrama NVIS 

 

 

Figura 17: Posicionamento de AP’s DIDO   
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Três usuários rurais perto um do outro em Elgin, Texas, cada um recebeu dados 

sobre canais independentes: 

 

 

 
Figura 18: Posicionamento de usuários nos testes 
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Capítulo 3 

Análise da Tecnologia Pcell 

3.1 – Influência da tecnologia sobre a saúde  

 

Um ponto a ser destacado nesta tecnologia, é que, se existe uma célula para cada 

dispositivo, a proximidade de radiação eletromagnética é mais intensa em torno do 

aparelho e mais nociva ao ser humano, mas para este ponto não é relatado muito pelos 

criadores da mesma. 

Sabe-se que o nível de potência dissipado pelas torres de celular, através das ondas 

de radiofrequência não é considerado nocivo ao organismo humano, principalmente se 

comparado a raios gama, Raio-x e luz ultravioleta. A energia dessas ondas, não são 

suficientes para quebrarem as conexões químicas das moléculas de DNA, que é a maneira 

como as formas de radiação mais forte podem levar ao câncer. 

Entretanto, tratando-se da tecnologia Pcell, observa-se, conforme figura abaixo 

que devido alta concentração de antenas no ambiente, ocorre também uma alta 

concentração de potência de radiofrequência mais próxima a todos.  

 

Figura 19: Tecnologia celular X Tecnologia Pcell - Distribuição de Potência 
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Ao visualizar essa diferença de potência emitida, questiona-se os níveis de 

radiofrequência no qual as pessoas podem estar inseridas, se os mesmos ainda não são 

considerados nocivos, tais quais são os níveis emitidos pelas torres de telefonia celular 

atuais, este questionamento ainda não foi esclarecido pela equipe que elaborou a 

tecnologia, mas fica a dúvida do quanto a consequência desta tecnologia é prejudicial   ou 

não para saúde humana. 

 

3.2 – Infraestrutura 

 

Apesar de todos os fatores técnicos e ilustração desta nova tecnologia, é 

interessante destacar que a aplicação da mesma requer uma ampla malha distribuída para 

acesso à internet com alta velocidade, já que os DIDO Data centers usam deste recurso 

para propagar as comunicações com os AP’s DIDO. 

Trazendo para a realidade brasileira e até mesmo da América Latina, estamos 

caminhando, mas ainda longe de um cenário propício que garanta esta comunicação de 

forma estável, nossa malha de internet relacionada a área geográfica, ainda precisa evoluir 

muito, pois no quadro atual, se encontra muito concentrada nas principais capitais e nas 

áreas rurais, possuem acessos precários se comparados as capitais. 

 A malha de tráfego da internet no Brasil atualmente, é constituída de várias 

fibras óticas passadas por provedores de serviços, que alugam seus meios de comunicação 

para outros provedores de mesmo e/ou menor porte, mas que ainda assim atendem uma 

demanda muito centrada nas principais capitais. Segue abaixo um exemplo de malha de 

cobertura sobre o território nacional provido pela RNP (Rede Nacional de Pesquisas), que 

é uma infraestrutura de rede Internet dedicada à comunidade brasileira de ensino superior 

e pesquisa, que interconecta universidades e seus hospitais, institutos de pesquisa e 

instituições culturais, mas que serve como um bom exemplo de como está distribuída as 

interconexões de tráfego Internet no Brasil. 
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Figura 20 - Backbone IP da Rede Nacional de Pesquisas (RNP) 

 

 

 É notório que o foco de atendimento, segue os das principais capitais, 

deixando áreas rurais sem cobertura ou com uma banda precária em comparação as 

demais localidades. Diante de tal distribuição percebe-se que serviços prestados em áreas 

rurais seriam desfavorecidos e dependendo da demanda de tráfego, que no caso de dados 

seguem um crescimento exponencial, possivelmente “gargalos” de conexões podem 

ocorrer. 

 

3.3 – Expectativas 

 

Com a possibilidade de se obter uma célula por assinante, é possível livrar-se de 

situações tais como as presenciadas em lojas dentro de shoppings center, quando no ato 

do pagamento de uma compra por meio de cartão de crédito, o atendente traz uma 

máquina que geralmente se conecta por meio de rede celular, mas ocasionalmente depara-



38 

 

se com dificuldades de sinal, alguns momentos por sinal fraco ou em outros, por alta 

densidade de usuários causando demora na conexão.  

Uma área coberta com tecnologia PCELL, poderia apresentar uma maior eficácia 

em termos de tempo de resposta para aplicativos usados para localização, um bom 

exemplo é o caso de muitas empresas que utilizam do sistema de telefonia celular e GPS 

para controlar suas entregas realizando a monitoração de suas mercadorias, desde o seu 

centro de distribuição até a chegada em seus clientes, mas está localização está sujeita a 

tempos de resposta altos ou perda de sinal quando há deslocamentos passando por túneis 

ou na transição entre células. A utilização da tecnologia PCELL para este tipo de 

aplicação não corre o risco de degradação de sinal por perda de potência ou interferência 

de outras células e tendo o aproveitamento de 100% da célula, proporciona ao usuário a 

possibilidade de realizar atividades online e com segurança, que somente seriam 

finalizadas de volta ao seu centro de distribuição. 

A evolução da internet tem impactado o mundo todo, pois atualmente, muito mais 

que uma rede de computadores pode-se dizer que é uma rede que conecta pessoas e 

comunidades, num nível mais básico, ainda é uma rede que interliga um número infinito 

de computadores, mas evoluiu para ir muito além disso, atualmente com o advento da 

“Internet das coisas” onde encontra-se a interação e monitoração de coisas para gerar  

uma comunicação entre um dispositivo móvel, que alimenta uma base dados remota, e 

esta informação será organizada e analisada por um profissional ou por algum aplicativo 

que trabalhe no levantamento de estatísticas, que possa plotar gráficos de visualização de 

crescimento, qualidade, demanda, etc. tudo isso poderá agregar valor e ser útil, se os 

meios de comunicação sem fios demonstrarem eficácia para o transporte de todos esses 

dados, pois na falha ou intermitência deste, toda a evolução e tecnologias periféricas de 

não trarão o resultado  esperado. 

 Voltando aos primórdios do sistema de comunicações sem fio, pode-se adequar 

a mesma na tecnologia PCELL melhorando nas transmissões de rádio que até hoje são 

usadas e que muito ajudam o dia-a-dia de muitas categorias, mas ainda que ampliados o 

número de canais (frequências) ainda sofrem com interferência externa, um caso a 

exemplificar é o das comunicações entre equipes de engenheiros mecânicos e os pilotos 

de corrida, que apesar de utilizarem de uma faixa ampla de canais de comunicação, estão 

sujeitos em algumas localidades à interferências  e por isso se restringem a operar com 

uma comunicação resumida com poucas palavras, monossílabos e gestos quando estão 

mais próximos durante uma corrida.  Várias poderão ser as aplicabilidades da tecnologia 
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PCELL, desde que haja investimento não somente em infraestrutura aérea como também 

em redes óticas locais que interligarão os DIDO, que conforme explicado no capítulo 2 

deste documento, pode ser referido como o personagem de inteligência desta tecnologia. 

 

3.4 – Tarifação 

 

A Tarifação ou “Billing” termo comumente conhecido em inglês, que trata da 

forma de cobrança dos serviços fornecidos à assinantes, não é alterada quando 

implementada a tecnologia Pcell, pois a mesma, apesar de trazer um novo conceito em 

sistemas de transmissão sem fio, compreende somente a rede de acesso e elementos 

auxiliares que executam tarefas de otimização do meio, todo o processo de tarifação, 

permanece inalterado, entretanto à medida que se obtém uma malha de rede de acesso e 

internet, mais confiável, existe a possibilidade de trazer o Core da rede e elementos 

responsáveis por tarifação para mais próximo de onde os primeiros elementos que 

recebem as solicitações de autenticação se encontram. 

A figura 22 abaixo expõe as interconexões do serviço 4G, onde o elemento PCRF 

é o responsável pela parte da tarifação, conforme observa-se o mesmo está dentro do 

contexto do Core da rede e essa infraestrutura não será afetada, com ações da tecnologia 

Pcell que envolvem somente o primeiro bloco da figura (E-UTRAN). 

 

 

Figura 21 - Topologia de interconexão com elementos de tarifação do serviço 4G 
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Capítulo 4 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

4.1 – Conclusão 

 

Neste trabalho, o leitor pode entender a chegada de uma nova tecnologia, que 

poderá auxiliar nas dificuldades enfrentadas por sistemas de telefonia celular e sistemas 

sem fio em geral, contornando problemas encontrados em redes de acesso, mas 

compatível com todas os serviços prestados no transporte de dados utilizando este meio. 

Conclui-se que os sistemas de transmissão sem fio, não precisam ficar reféns de 

barreiras técnicas das estruturas atuais de mercado, mas que para superação destas se faz 

necessário, um amplo investimento de capilaridade nas conexões de fibra óticas existente 

na localidade, mas após alcançada essa etapa, e implementado Pcell, os avanços serão 

expressivos e poderão alcançar excelentes patamares em tempo de resposta e 

compartilhamento de dados. 

O estudo realizado sobre esta tecnologia trouxe à tona uma nova visão do que o 

estudo matemático de Claude Shannon já havia estimulado a anos atrás com a introdução 

da Teoria matemática da comunicação, que serviu de base para que engenheiros voltados 

para área de Comunicações pudessem desenvolver trabalhos que abrangem dados sobre 

canais de comunicação, afetação de ruídos nesses canais, encriptação de canais, entre 

outros. A tecnologia Pcell, não surge simplesmente para complementar o que foi 

comprovado por Shannon, mas sim tomar como base e deste ponto em diante, desbravar 

novas formas de tornar o canal de comunicação via interface aérea útil em sua totalidade, 

independente de fatores externos que possam causar interferência ao mesmo. 

 Considerando toda a estrutura necessária e suas diferenças entre as abordagens 

atuais em sistemas de transmissão e as tendências expostas a respeito do crescimento do 

uso de dados e necessidade de locomoção constante durante sua manipulação, acredita-

se que Pcell será uma ferramenta útil nesse propósito. 
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4.2 – Trabalhos Futuros 

 

A implementação de Pcell facilitará o desenvolvimento de aplicativos e 

protocolos que junto ao Pcell Cloud-RAN data centers, que se trata de uma grande nuvem 

de data centers interligados, que proporcionará baixa latência em gravações 3D e em 

situações de tempo real de realidade virtual e realidade aumentada, facilitando interação 

com jogos online e outros aplicativos que demandam uma alta carga de dados. 

Algumas empresas que são grandes fornecedores de elementos relacionados a 

rede de acesso de operadoras, tais como antenas, Sistemas de Rádio Transmissão, 

Hardwares de interconexão de meio físico, etc já demonstram interesse por esta 

tecnologia, no Brasil também já ocorre a intenção de uma das operadoras de telefonia 

móvel pela tecnologia exposta. 

Monitorar o crescimento desta tecnologia é uma boa ação a se tomar, pois ainda 

que pareça longe de uma realidade uniforme em termos de América Latina, existem vários 

projetos surgindo, voltados para cidades inteligentes e Smarts Grids (Redes inteligentes 

de energia), que podem ser implementadas num âmbito restrito, mas para um bom 

funcionamento, Pcell poderá entrar como uma possibilidade de forte expressão para 

atendimento desses propósitos.  
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