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RESUMO

As florestas brasileiras ocupam 61,5% do território do país. O governo brasileiro tem 
preocupação em preservar as florestas e impedir que essas áreas sejam usadas como ameaça a 
soberania nacional. Além de administrar as regiões de florestas, o governo emprega forças 
militares tanto para defesa como para atuação estratégica nessas áreas. A comunicação via 
rádio é  crucial  para  as  operações  dentro das  florestas,  mas  as  características  do  meio  de 
vegetação causam forte atenuação do sinal, fazendo com que os sistemas de rádio tenham 
alcance reduzido ou baixa qualidade de sinal. Uma das formas de se mitigar o problema em 
questão é atuando na escolha das antenas, pois seu comportamento em florestas é diferente do 
observado em espaço livre.

Este trabalho apresenta uma análise teórica e experimental do desempenho de antenas 
de rádios táticos pessoais em ambiente de floresta, seja quanto aos aspectos de radiação, seja 
quanto aos  de circuito.  A faixa de frequências  considerada  foi  HF e  VHF. A floresta foi 
modelada como uma camada homogênea isotrópica com perdas, a exemplo da modelagem 
adotada tipicamente para análise da propagação de ondas na faixa em questão. Configurações 
elementares de antenas como dipolos e monopolos foram escolhidas para esta análise.  Os 
resultados  foram  apresentados  de  forma  comparativa,  conderando-se  os  diagramas  de 
radiação, resistência de radiação, reatância e perda de retorno da antena, para a situação de um 
dipolo e um monopolo dentro de diferentes tipos de florestas e no espaço livre.

Para complementar a análise realizada com antenas elementares, um projeto de antena 
com requisito específico para uso em floresta densa foi  proposto e testado. Tomou-se por 
referência a configuração filamentar serpenteada (meander-line), por apresentar potencial de 
apontamento nas condições desejadas. Duas configurações foram propostas e analisadas com 
apoio  de  ferramenta  numérica  apropriada.  Protótipos  destas  antenas  foram  montados  e 
testados em campo aberto e em ambiente de floresta, no que se refere ao comportamento de 
circuito. 
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ABSTRACT

The  Brazilian  forests  occupy  61.5%  of  territory  of  the  country.  The  Brazilian 
government  have  concerned about  preserving the forests  and preventing those areas  from 
being  used  as  a  threat  to  national  sovereignty.  Besides  managing  the  forest  regions,  the 
government employs military forces for both defense and for strategic actions in these areas. 
Radio communication is crucial to operations within the forest, but the characteristics of the 
vegetation impose strong attenuation to the signal, reducing its range or lowering its quality. 
One way to mitigate the problem in question is acting in the choice of antennas, because their 
behavior in forests is different from that in free space.

This  work  presents  a  theoretical  and  experimental  analysis  of  the  performance  of 
antennas for mobile tactical radio in forest environment. The frequency band considered was 
HF and VHF. The forest was modeled as a homogeneous isotropic lossy layer, as usually 
adopted for wave propagation analysis in those bands. Basic antenna configurations such as 
dipoles  and  monopoles  were  chosen  for  this  analysis.  The  results  were  presented  in  a 
comparative way,  considering radiation patterns,  radiation resistance,  reactance and return 
loss, for the cases of a dipole and a monopole within different types of forests and free space.

To complement  the previous analysis  with elementary antennas,  an antenna design 
with specific requirement for use in dense forest was proposed and tested. A meander line 
configuration was considered due to its directive potential under the desired conditions. Two 
configurations were proposed and analyzed with the help of an appropriate numerical tool. 
Prototypes of those antennas were assembled and tested in open field and forest environment, 
with regard to circuit behavior. 
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1. INTRODUÇÃO

 1.1 CONTEXTO

O  Brasil  é  um  país  florestal  com  aproximadamente  524  milhões  de  hectares  de 

florestas  naturais  e  plantadas,  o  que  corresponde  a  61,5%  do  território  nacional.  Isto 

representa o segundo maior percentual de florestas do mundo, atrás somente da Rússia. A 

grande  dimensão  territorial  ocupada  por  florestas  torna-se  uma  preocupação  em  iguais 

proporções. A complexa gestão das florestas do Brasil envolve diferentes instituições e os três 

níveis de governo: federal, estadual e municipal (MMA, 2010).

São comuns em algumas regiões os conflitos étnico-culturais, formação de rotas do 

narcotráfico e desproteção da fronteira. Muitas vezes é necessária a intervenção das polícias 

militar, civil, federal ou das próprias Forças Armadas. A magnitude da área florestal do Brasil 

estende  a  preocupação  do  governo,  desde  a  preservação  do  ambiente  de  floresta  até  a 

segurança  nacional.  Como  área  de  estratégia,  a  floresta  amazônica  tornou-se  uma  zona 

reconhecida de eventuais conflitos. Isto levou o Exército a expandir a atuação naquela região 

desde a década de 80, além de procurar conhecer melhor o cenário da região (DAL BELLO e 

ASSIS, 1992b).

A logística  dos  trabalhos  dentro  de  florestas  tem,  em  especial,  a  necessidade  de 

comunicação por rádio.  Este tipo de comunicação, embora seja muito prático e permita a 

mobilidade, tem algumas dificuldades em particular dentro de florestas ombrófilas1 densas, 

típicas da Floresta Amazônica e Mata Atlântica (MMA, 2010), (DAL BELLO e ASSIS, 1992a 

e 1992b) e (FILHO, 1986). Florestas densas são uma barreira natural para os sistemas de 

comunicações móveis, limitando de forma considerável o alcance do sinal irradiado abaixo da 

copa das árvores (DAL BELLO e ASSIS, 1992a e 1992b) e (FILHO, 1986).

Além dessa consideração, a eficiência da antena pode vir a sofrer com a presença do 

corpo do operador ou mesmo dos troncos das árvores  próximos à antena,  que devem ser 

investigados  principalmente  como  elementos  de  absorção,  podendo  reduzir  a  potência 

irradiada ou provocando variações na largura de banda de operação da antena (FILHO, 1986), 

(KRUPKA, 1968).

Os  aspectos  de  mobilidade  e  largura  de  banda  são  cruciais  para  os  sistemas  de 

comunicações táticas. A antena destes sistemas, em particular no contexto do Brasil, precisa 

1 Termo de origem grega que significa “amiga das chuvas”.
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ter  dimensões  aceitáveis  que  permitam  a  mobilidade,  sem  dificultar  o  deslocamento  em 

ambientes de florestas. Ainda, as antenas precisam ter características que permitam seu uso 

seja em rádios portáteis, que possam ser carregados nas costas do operador (manpack), seja 

nos ultra-portáteis (rádios de mão - handheld). 

Os rádios portáteis ou ultra-portáteis têm papel essencial para comunicação nas regiões 

de florestas. Além disso, são elementos com características únicas que atendem a requisitos 

operacionais típicos militares. Os modelos de rádios táticos pessoais usam baterias, que apesar 

de  permitirem liberdade  de  movimento  ao  operador,  impõem  limitações  à  autonomia  ou 

tempo  máximo  de  uso  do  equipamento.  A quantidade  de  funções  do  rádio  é  usualmente 

reduzida,  para que os serviços  fundamentais possam ser  atendidos.  A potência entregue à 

antena pelo rádio, além de ser irradiada, também é dissipada em forma de calor na própria 

antena.  As  perdas  são  parâmetros  que  comprometem  a  eficiência  da  antena,  e  estão 

relacionadas a sua estrutura física. Em algumas situações a baixa eficiência das antenas e o 

descasamento de impedância entre a antena e o rádio precisam ser compensados aumentando 

a potência fornecida pelo rádio. Por sua vez, a antena não pode dificultar que o operador se 

movimente pela floresta, por terra firme ou em áreas alagadiças, até mesmo no manuseio de 

armas num eventual confronto, seja em pé ou rastejando. Mais ainda, o aspecto da largura de 

banda  também  está  relacionado  à  antena,  que  idealmente  deveria  ter  um  desempenho 

relativamente constante em todas as frequências de operação do rádio, seja como elemento 

irradiante,  seja  como  elemento  de  circuito  (BALANIS,  2008).  Contudo,  é  bastante 

complicado projetar  antenas  que consigam apresentar  este  comportamento de banda larga 

ideal.

A dificuldade de comunicação, a partir do posicionamento do rádio transceptor imerso 

na  floresta,  exige  o conhecimento  do  ambiente  desta  natureza,  para  que os  requisitos  do 

projeto possam ser definidos. O modelo de predição de propagação de ondas eletromagnéticas 

no  interior  de  florestas  depende  essencialmente  dos  parâmetros  elétricos  desse  meio 

(permissividade  e  condutividade).  Entretanto  é  necessário  que  estes  parâmetros  sejam 

estimados  com  precisão  a  fim  de  que  não  aconteçam  erros  inaceitáveis  de  projeto  e 

dimensionamento da antena.
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 1.2 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo geral  estudar e  propor técnicas  para melhoria do 

desempenho de antenas para rádios de comunicações táticas pessoais HF/VHF em ambiente 

de florestas densas equatoriais e tropicais. Para tal, os objetivos específicos são: pesquisar 

sobre as características das florestas brasileiras; buscar informações técnicas sobre rádios e 

sistemas de comunicações táticas; realizar revisão bibliográfica sobre comunicações táticas 

em florestas; analisar o problema do uso de antenas em florestas; e propor e implementar 

melhorias para adequar uma antena típica ao ambiente em questão.

 1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O interesse em investigar a perda de propagação de ondas eletromagnéticas dentro de 

florestas  gerou  diversas  contribuições  científicas,  pois,  muitos  artigos  e  livros  publicados 

registraram  inúmeros  resultados  de  pesquisas  sobre  o  assunto.  Entretanto  não  foram 

encontradas referências bibliográficas sobre os efeitos da floresta nas antenas. Vale registrar, 

contudo, que a presente revisão não contemplou pesquisa em bancos de patentes. De qualquer 

forma,  é  importante  abordar  estudos  de propagação  de ondas de  rádio  em florestas,  pois 

podem ser úteis na proposição de antenas específicas no cenário em questão, ou para melhorar 

o uso de antenas existentes. Nesta dissertação, buscou-se nos trabalhos que foram publicados 

sobre  o  assunto,  conhecer  os  efeitos  que  a  floresta  exerce  sobre  a  antena  do  sistema  de 

comunicações táticas pessoais, no sentido de identificar ou propor metodologias de análise do 

problema do uso de antenas no interior de florestas.

Um bom número de trabalhos publicados teve como proposta investigar a atenuação 

que o campo elétrico sofre ao ser  irradiado no espaço aberto,  assim como a interferência 

causada por obstáculos do terreno, como irregularidades da superfície e a curvatura da Terra. 

Métodos empíricos e estatísticos foram usados como modelos de predição de propagação de 

campos irradiados no espaço livre, áreas urbanas, suburbanas e rurais. Além dessas áreas, foi 

estudado por alguns autores o mecanismo de propagação dentro de florestas, em especial, nas 

épocas de grandes tensões da Guerra Fria,  quando o conflito entre os  Estados Unidos da 

América e o Vietnã eclodiu em batalhas dentro da região de selva densa  (DAL BELLO e 

ASSIS,  1992a e 1992b).  A comunicação era  crucial  para que as  estratégias  funcionassem 
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mesmo com um grande poderio bélico disponível aos dois lados do fronte. A dificuldade de 

comunicação dentro da floresta motivou muitos pesquisadores a tentar explicar a propagação 

dentro de florestas. As iniciativas de alguns autores são comentadas a seguir. 

POUNDS e LAGRONE (1963) sugeriram que a floresta fosse modelada como uma 

camada dielétrica  dissipativa.  SACHS e WYATT (1966) utilizaram o modelo de camadas 

dissipativas e consideraram as ondas laterais, com boa concordância com resultados empíricos 

mostraram que o modelo de camadas de floresta pode explicar os dados experimentais de 

propagação. Posteriormente, DENCE e TAMIR (1969) confirmaram a predominância da onda 

lateral nas frequências de HF a VHF, banda associada ao estado-da-arte de rádios portáteis 

militares  da  época.  Análises  mais  rigorosas  do  cenário  em  questão  foram  feitas 

posteriormente, cabendo destaque à que assume a floresta como um meio homogêneo com 

perdas,  mas anisotrópico  (CAVALCANTE  et  al.,  1982)  ou  à  que trata  a  distribuição  dos 

elementos  constituintes  da  floresta  de  forma  estatística  (WANG  e  SARABANDI,  2007). 

CAVALCANTE (1982) mostrou que onda lateral  pode ser reforçada com a inclinação do 

dipolo. WANG e SARABANDI (2007) criaram um modelo detalhista, que permitia incluir as 

características de diferentes tipos de árvores. Seus resultados apresentaram alta acurácia com 

dados  de  medições  experimentais,  mas  o  modelo  é  muito  complicado  e  de  difícil 

manipulação.

TAMIR  (1967)  examinou  a  propagação  de  ondas  eletromagnéticas  em  florestas 

considerando três mecanismos: propagação ionosférica; ótica geométrica dentro da vegetação; 

e de onda lateral entre as camadas de vegetação e ar.  O autor mostrou que a propagação 

dentro da floresta, na faixa de 1 a 100 MHz, ocorre predominantemente em função da onda 

lateral, começando em distâncias menores do que 1 km. Mais tarde, TAMIR (1977) ampliou 

as suas investigações para propagação em florestas considerando os percursos mistos, em que 

para todas as situações o transmissor está dentro da floresta, mas o receptor pode estar em 

quatro locais distintos: sob a copa das árvores; sobre a copa das árvores; fora da floresta, em 

altura abaixo da copa das árvores; e fora da floresta, em altura acima da copa.

Em particular  no Brasil,  na  década de 80,  foram feitas  pesquisas  para  entender  o 

fenômeno de propagação nas regiões de florestas ombrófilas densas do país (FILHO, 1986), 

(DAL  BELLO,  1984)  e  (DAL  BELLO  e  ASSIS,  1992a  e  1992b).  Essas  pesquisas 

consolidaram de forma empírica que a onda é atenuada significativamente nas faixas típicas 

de  emprego  de  rádios  portáteis,  em especial  VHF e  UHF,  em função  da  absorção  e  do 

21



espalhamento das ondas de rádio dentro da vegetação. A faixa de HF foi recomendada como 

uma alternativa viável para comunicação em curtas distâncias, corroborando as conclusões de 

TAMIR (1967, 1977), atribuindo essa vantagem ao mecanismo de propagação da onda lateral 

(DAL BELLO e ASSIS, 1992b).

Constatada  a  falta  de  literatura  específica  sobre  o  efeito  da  floresta  sobre  o 

desempenho de antenas, procurou-se, nesta dissertação, aproveitar os resultados pertinentes 

encontrados nas referências sobre a propagação em florestas. A revisão foi complementada 

consultando-se  referências  clássicas  de  antenas,  tais  como  (BALANIS,  2005)  ou 

(STUTZMAN  e  THIELE,  1998),  mas  também  fontes  que  apresentassem  métodos  e 

tecnologias  modernas  que  pudessem  ser  aplicadas  ao  cenário  em  questão,  tais  como 

(BALANIS,  2008)  ou  (VOLAKIS,  2005).  Outro  efeito  importante  associado  ao  aspecto 

operacional do cenário considerado é o efeito da proximidade do corpo do operador na antena. 

Referências  sobre  este  aspecto,  tais  como  (KRUPKA,  1968),  também  fizeram  parte  da 

revisão.

 1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O Capítulo 1 apresenta a introdução que contextualiza o desenvolvimento do trabalho, 

seus objetivos, e a organização da dissertação.

O  Capítulo  2  descreve  as  florestas  equatoriais  e  tropicais  densas  do  Brasil.  São 

apresentadas  informações  sobre  a  cobertura  vegetal,  clima,  hidrografia,  tipos  de  árvores 

dominantes,  e  características  mais  marcantes  da  vegetação arbórea.  Uma comparação  das 

florestas do mundo que apresentam formações semelhantes às florestas brasileiras também é 

destacada.

O Capítulo 3 aborda as características dos rádios táticos pessoais.  São descritos os 

modos de operação comuns aos modelos e fabricantes, os níveis de potência de transmissão e 

o limiar de potência ou sensibilidade dos rádios táticos pessoais. Além disso, são apresentados 

alguns  tipos  de  antenas  como elementos  do  conjunto-rádio  tático  pessoal  descritos  pelas 

características mecânicas e elétricas, tanto na resposta de radiação quanto como elemento de 

circuito.

O Capítulo 4 apresenta,  de forma crítica,  a  análise do alcance  de sistemas  táticos 

pessoais em florestas. São mostradas algumas comparações de desempenho entre diferentes 
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mecanismos de propagação esperados no ambiente em questão. O equacionamento do modelo 

e alguns parâmetros típicos abordados neste capítulo servem de base, também, para algumas 

análises de desempenho de antenas em florestas.

O diagrama de radiação e  o  comportamento da antena  como elemento de  circuito 

tiveram as análises apresentadas no Capítulo 5. Neste capítulo são discutidos os resultados das 

metodologias empregadas tanto para os testes teóricos quanto para os testes experimentais. Os 

testes foram feitos em espaço aberto (espaço livre) e dentro de trecho de floresta. Além disso 

foi observado como os parâmetros da antena variam com a influência do corpo humano.

O Capítulo 6 apresenta uma proposta de antena específica para uso em floresta. Estão 

descritos os critérios do projeto da antena, a construção dos protótipos e o desenvolvimento 

do método para fazer os testes preliminares com o modelo de antena proposta.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais deste trabalho.
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2. CLASSIFICAÇÃO DAS FLORESTAS BRASILEIRAS

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a classificação da 

vegetação brasileira é composta de nove tipos de regiões fitoecológicas, que também foram 

assumidas pela semelhança com as tipologias de vegetação lenhosa da definição de florestas 

da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) (MMA, 2009). 

Cabe destacar que a classificação se dá pela repetição das formas de vidas fenotípicas nos 

ambientes semelhantes, embora não exista limitação para que o mesmo tipo de vegetação não 

ocupe espaços diferentes. Uma região fitoecológica pode se repetir em qualquer lugar onde as 

condições  climáticas  e  o  tipo  de  solo  reflitam  as  mesmas  características  ambientais 

(VELOSO, 1991). Estas correspondem às seguintes categorias de vegetação do Sistema de 

Classificação do IBGE: floresta ombrófila densa; floresta ombrófila aberta; floresta ombrófila 

mista;  floresta  estacional  semidecidual;  floresta  estacional  decidual;  campinarana;  savana; 

savana-estépica; e estepe. O mapa da FIG. 2.1, adaptado de (IBGE, 2010), mostra como estão 

distribuídos esses tipos de vegetação pelo país.

Na  FIG.  2.1,  nota-se  a  predominância  das  florestas  ombrófilas,  presentes 

eminentemente nos biomas da Amazônia e da Mata Atlântica, com muito maior incidência no 

primeiro (IBGE, 2010). O bioma amazônico brasileiro se distribui por uma área com cerca de 

356 milhões de hectares. O que resta de Mata Atlântica, por sua vez, cerca de 29 milhões de 

hectares é menor que a Caatinga e o Cerrado (MMA, 2009). A pequena proporção atual de 

Mata Atlântica, em comparação com sua extensão na época do Brasil-Colônia, é consequência 

das ações do homem, dos interesses econômicos como a exploração de madeira e culturas 

agrícolas, além da troca da mata por pastos com uso predatório e descontrolado do fogo ao 

longo dos últimos dois séculos, principalmente (VELOSO, 1991).

Neste capítulo são descritas as principais características das florestas brasileiras, cuja 

classificação  sintética  é  reproduzida  na  TAB.  2.1  (VELOSO,  1991).  A FIG.  2.2  ilustra 

algumas das fisionomias típicas das florestas brasileiras indicadas na TAB. 2.1. O capítulo é 

concluído com uma breve apresentação sobre as florestas tropicais que existem em outras 

partes do mundo, comparando-as com as florestas brasileiras de mesma formação.
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FIG. 2.1: Mapa da vegetação atual do Brasil (IBGE, 2010).
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Regiões fitoecológicas ou tipos de vegetação

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.



TAB. 2.1: Síntese da Classificação Fitogeográfica do Brasil (VELOSO, 1991).

Classes de 
formações

Subclasses de 
formações

Grupos de 
formações

Subgrupos 
de 

formações
Formações Subformações Altura

Estrutura/
formas de vida

Clima/
déficit hídrico

Fisiologia Fisionomia
Ambiente/

relevo
Fisionomia 
específica

–

Floresta
(Macrofanerófito, 
mesofanerófitos, 
lianas, epífitos)

Ombrófila 
(0 a 4 meses 

secos)

Higrófita 
(Distróficos 
e eutróficos)

Densa

Aluvial
Terras baixas
Submontana

Montana
Altomontana

Dossel 
uniforme
Dossel 

emergente

50 m

Aberta
Terras baixas
Submontana

Montana

Com palmeiras
Com cipó

Com bambu
Com sororoca

40 m

Mista

Aluvial
Submontana

Montana
Altomontana

Dossel 
uniforme
Dossel 

emergente

30 m

Floresta
(Macrofanerófito, 
mesofanerófitos, 
lianas, epífitos)

Estacional 
(4 a 6 meses 

secos ou com 3 
meses abaixo 

de 15° C)

Higrófita/
xerófita 

(Álicos e 
distróficos)

Semidecidual

Aluvial
Terras baixas
Submontana

Montana

Dossel 
uniforme
Dossel 

emergente

30 m

Higrófita/
xerófita 

(Eutróficos)
Decidual

Aluvial
Terras baixas
Submontana

Montana

Dossel 
uniforme
Dossel 

emergente

20 m

 2.1 FLORESTA OMBRÓFILA DENSA

A floresta ombrófila densa, também conhecida como “floresta tropical pluvial” (até 

1966), é caracterizada pela predominância de fanerófitos2. Surgem nesta região as subformas 

de  vida  macro  e  mesofanerófitas,  além de  lianas3 lenhosas  e  epífitas4 em  abundância.  A 

subforma macrofanerófita é constituída de árvores de grande porte, com altura entre 30 m e 

50 m. Essa subformação é mais frequente nos terraços aluviais e nos tabuleiros terciários. Os 

2 Plantas  lenhosas  com  gemas  e  brotos  de  crescimento  protegidos  por  catáfilos  (folhas  reduzidas  que 
geralmente protegem as gemas dormentes, com grandes reservas de nutrientes) situados acima de 0,25 m do 
solo. São subdivididas conforme sua altura média: macrofanerófitos, plantas de alto porte, variando entre 30 
e  50  m  de  altura;  mesofanerófitos,  plantas  de  porte  médio  variando  entre  20  e  30  m  de  altura; 
microfanerófitos, plantas de baixo porte, variando entre 5 e 20 m de altura; e nanofanerófitos, plantas anãs 
raquíticas, variando entre 0,25 e 5 m de altura.

3 Plantas lenhosas e ou herbáceas reptantes (cipós) com as gemas e brotos de crescimento situados acima do 
solo protegidos por catáfilos.

4 Plantas que vivem sobre o tronco das árvores e dispõem de raízes superficiais que se espalham pela casca e 
absorvem a matéria orgânica em decomposição disponível. Suas raízes superficiais não absorvem a seiva da 
planta hospedeira; não há qualquer relação de parasitismo.
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mesofanerófitos são árvores de porte médio, com alturas entre 20 m e 30 m, e predominam 

nas regiões extra-amazônicas. A comunicação via rádio sofre com os efeitos da vegetação 

densa, tanto da subformação macrofanerófita quanto da subformação mesofanerófita, que são 

grandes  barreiras  à  propagação  de  ondas  elétricas,  e  provocam forte  atenuação  do  sinal 

irradiado. Além disso, são regiões onde a onda lateral tem maior contribuição nos mecanismos 

de propagação (DAL BELLO e ASSIS, 1992a e 1992b), (FILHO, 1986), (DIAS et al., 2010). 

A FIG. 2.3 mostra uma floresta à margem do igarapé do Rio Caurés, afluente do Rio Negro, 

que exemplifica a presente fisionomia de uma floresta ombrófila densa.

FIG. 2.2: Ilustrações de algumas fisionomias florestais encontradas no Brasil 

(VELOSO, 1991).

Esta floresta ocupa a maior parte do espaço amazônico e estende-se, ainda, da costa 

litorânea, desde o sul de Natal – RN, até o Espírito Santo, onde surgem bolsões contidos do 

litoral, e das serras pré-cambrianas marginais ao oceano, ampliando a sua área de ocorrência 

sobre as encostas das mesmas até o município de Osório – RS.
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FIG. 2.3: Floresta ombrófila densa típica da região amazônica (SALLES, 2004).

O clima da região é ombrófilo, sem períodos biologicamente secos durante o ano, com 

alta umidade e precipitação. As temperaturas médias oscilam entre 22º e 25º C. Os solos têm 

baixa fertilidade, ora álicos5 ou distróficos6, originários de vários tipos de rochas, desde as 

diatônicas (granitos e gnaisses) até os arenitos com derrames vulcânicos de variados períodos 

geológicos. 

A floresta ombrófila densa é representada por quatro tipos de formação, detalhados na 

sequência:

Aluvial –  formação  ribeirinha  ou  floresta  ciliar,  que  ocorre  em  baixa  variação 

topográfica e apresenta sempre os ambientes dentro dos terraços aluviais ao longo dos cursos 

dos rios. É formada por macro, meso e microfanerófitos de rápido crescimento. Geralmente 

são árvores de casca lisa, tronco cônico; são comuns a forma de botija e raízes tabulares. No 

Brasil, além da existência na bacia amazônica, encontra-se na bacia dos rios Tocantins, São 

Francisco e Paraná. 

5 Solos com excessiva concentração de alumínio e pouco teor de cálcio. 
6 Possui saturação baixa por bases (menor do que 50%). São solos de fertilidade média ou baixa.
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Formação das terras  baixas – formação situada entre 4º  de latitude norte e  16º de 

latitude sul, a partir dos 5 m até os 100 m acima do nível do mar; de 16º latitude sul a 24º 

latitude sul, em altitudes de 5 m até 50 m; de 24º latitude sul a 32º latitude sul, de 5 m até 30 

m de altitude. Esta formação encontra-se na Amazônia e na faixa que se estende do Nordeste 

até a lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.

Submontana – formação situada nas proximidades dos planaltos e serras entre 4º de 

latitude norte e 16º de latitude sul, a partir de 100 m até 600 m de altitude; de 16º de latitude 

sul a 24º de latitude sul, de 50 m até 500 m; de 24º de latitude sul a 32º de latitude sul, de 

30 m até 400 m de altitude. Sua maior característica é a presença de macrofanerófitos, alguns 

ultrapassando 50 m, na Amazônia, e raramente os 30 m, nas outras partes do país.

Montana – formação presente no alto dos planaltos e serras, localizada entre 4º de 

latitude norte e 16º de latitude sul, entre as altitudes de 600 m até 2000 m; de 16º de latitude 

sul a 24º de latitude sul, a partir de 500 m até 1500 m altitude; de 24º de latitude sul até 32º de 

latitude sul, entre as altitudes de 400 m até 1000 m. Tem a característica de estrutura florestal 

de dossel uniforme (20 m), representada por ecótipos7 relativamente finos, com casca grossa, 

rugosa e folhas pequenas. Na Amazônia, esta formação é dominada por mesofanerófitos, que 

cobrem uma submata de nanofanerófitos.

 2.2 FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA 

A floresta  ombrófila  aberta  é  conceituada  pela  fisionomia  florestal,  composta  de 

árvores  mais  espaçadas  e  estrato  arbustivo  pouco  denso.  O  aspecto  arbustivo  torna  essa 

floresta com perdas elétricas menores do que a floresta ombrófila densa. Em geral, as árvores 

são mais baixas do que as árvores da floresta ombrófila densa, com alturas entre 20 m e 40 m, 

e os espaços entre os arbustos das florestas ombrófilas densas são maiores. No passado, era 

considerada área de transição entre a Amazônia e o espaço extra-amazônico. Ocorre em clima 

que pode ficar de dois a quatro meses secos, com temperaturas médias variando entre 24º e 

25º C. A FIG. 2.4 mostra uma imagem dessa floresta, encontrada na ilha Ipomonga, no Pará.

7 Conjuntos de indivíduos de uma comunidade com um mesmo padrão genotípico.
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FIG. 2.4: Floresta ombrófila aberta da ilha Ipomonga – PA (G1, 2009). 

Esta região fitoecológica ocorre com quatro alterações de fisionomia:  a floresta de 

palmeiras  (cocal);  a  floresta  de  bambu;  a  floresta  de  cipó;  e  a  floresta  de  sororoca.  As 

palmeiras podem ser encontradas por toda Amazônia, e até mesmo fora dela,  em terrenos 

areníticos  do  Cenozóico  e  do  Terciário.  O  bambu  também  está  presente  nesses  terrenos 

areníticos, desde a parte ocidental da Amazônia até a borda ocidental do Planalto Meridional 

no  Paraná.  Por  sua  vez,  as  florestas  de  cipó  e  sororoca  revestem  as  depressões  do 

embasamento pré-cambriano e encostas do relevo dissecado dos planaltos que envolvem o 

vale amazônico.

A floresta ombrófila aberta é representada por três tipos de formação, detalhados a 

seguir: 

Formação das terras baixas – esta formação localiza-se entre 4º da latitude norte e 16º 

da latitude sul, em altitudes de 5 m a 100 m, onde predominam as palmeiras. No Piauí e no 

Maranhão, é conhecida como floresta do babaçu, e reveste os terrenos areníticos do Cretáceo 

na bacia do Maranhão. Como consequência da expansão das fronteiras agrícolas, grande parte 

dessa floresta foi devastada no Piauí. 
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Submontana – esta formação pode ser encontrada por toda a Amazônia e mesmo fora 

dela,  com faciação8 de floresta com palmeiras.  Na região amazônica,  ela  aparece com as 

faciações  florísticas  entre 4º de latitude norte e  16º de latitude sul,  a  partir  de 100 m de 

altitude  e  algumas  vezes  aparecem  em  600  m.  A floresta  aberta  de  bambu  encontra-se 

distribuída, principalmente, no Amazonas e no Acre. A floresta aberta com palmeiras aparece 

no Maranhão e no Piauí, com alguns pontos isolados na Região Nordeste e no Espírito Santo. 

A floresta aberta de cipó pode ser encontrada no Pará e por toda a Amazônia. A floresta aberta 

com sororoca é a que tem menor representatividade de faciação florística, sendo quase que 

exclusiva  da  bacia  do  Xingu,  embora  seja  encontrada  em  áreas  pequenas  de  Rondônia, 

Amazonas e Roraima.

Montana – esta formação está situada entre 4º latitude norte e 16º latitude sul, entre as 

altitudes de 600 m e 2000 m, e é restrita a poucos planaltos do sul da Amazônia e muitas 

serras do norte. Apresenta faciações com palmeira e com cipó, sendo esta última bem mais 

comum.

 2.3 FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

A floresta ombrófila mista é conhecida também como “mata ou floresta de araucária” 

ou “pinheiral”. A característica de menor densidade arbustiva e árvores com alturas máximas 

de  30  m  torna  essa  floresta  com  perdas  elétricas  menores  do  que  as  outras  florestas 

ombrófilas.  O  clima  desta  região  é  caracterizado  como  quente  úmido,  sem  período 

biologicamente seco. A temperatura média é de 18º C, mas entre três e seis meses é inferior a 

15º C. Ela é exclusiva do Planalto Meridional, com disjunções9 em pontos mais elevados nas 

serras  do  Mar  e  da  Mantiqueira.  Esta região  abriga  as  formações  coníferas  brasileiras, 

araucária e pinheirinho.  A FIG. 2.5 apresenta uma foto do cânion do Itaimbezinho com a 

presença de araucárias, espécies típicas da floresta ombrófila mista. 

8 Grupo de parâmetros particulares que se destacam fisionomicamente dentro de uma paisagem vegetacional.
9 Repetições  em pequena  escala  de  um tipo  de  vegetação  próximo,  que  se  insere  no  contexto  da  região 

ecológica dominante, conforme a escala cartográfica com que se está trabalhando.
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FIG. 2.5: Floresta ombrófila mista no cânion do Itaimbezinho (CPRM, 2011).

A exploração madeireira diminuiu a área ocupada por esta região, que fez ceder lugar 

para  pastagens  e  culturas  agrícolas.  A  ocupação  desta  região  se  dá  por  poucas  áreas 

remanescentes, representadas por quatro formações:

Aluvial – esta formação está associada com as altitudes dos flúvios.  É um tipo de 

formação ribeirinha, que ocupa os terrenos aluviais, situados nos flúvios das serras costeiras 

dos planaltos dominados pelas araucárias.

Submontana –  formação  encontrada  em  pequenas  disjunções  no  “Craton  Sul  Rio 

Grandense”. Atualmente está reduzida a menos de 200 exemplares de baixo porte, restando 

apenas  uma  “floresta  secundária”,  ficando  cada  vez  mais  raras  as  araucárias  do  tipo 

angustifolia, que podem desaparecer nos próximos anos.

Montana – formação presente em poucas reservas particulares e no Parque Nacional 

do Iguaçu. Ocupava quase todo o planalto acima dos 500 m de altitude no Paraná, em Santa 

Catarina e no Rio Grande do Sul. Atualmente existem poucas áreas dessa formação florística, 
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que estão espalhadas e dividindo o espaço com grandes culturas de soja e trigo.

Altomontana – esta floresta está localizada a partir de 1000 m de altitude, com maior 

ocorrência no Parque do Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul, e na parte mais elevada do 

Planalto Meridional próximo dos campos de Santa Bárbara, no Parque de São Joaquim em 

Santa Catarina. A parte desta floresta que apresenta melhor estado de conservação fica no 

Parque Estadual de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo.

 2.4 FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL

Este tipo também é conhecido como “floresta tropical subcaducifólia”. O conceito de 

estacionalidade está relacionado à existência de duas variações climáticas: na região tropical, 

uma estação com intensas chuvas de verão, seguida de outra seca com temperatura média 

anual de 21º C; na área subtropical, curto período seco acompanhado de uma acentuada baixa 

térmica,  com  temperatura  média  mensal  abaixo  de  15º C.  A estacionalidade  atinge  os 

elementos  arbóreos  dominantes,  que  são  adaptados  à  estação  desfavorável  de  períodos 

frio/seco e quente/úmido, que resulta num percentual de árvores que perdem as folhas entre 

20% e 50% do conjunto florestal. Ocorre, com predominância, nos relevos dissecados nos 

planaltos  que  dividem  as  águas  das  nascentes  do  rio  Amazonas  e  revestem  as  encostas 

inferiores das serras do Mar e da Mantiqueira,  assim como as bacias dos rios Paraguai e 

Paraná. A característica do porte das árvores da floresta estacional semidecidual nas estações 

favoráveis sugere que as perdas elétricas são equivalentes às das florestas ombrófilas mistas. 

Nos períodos de estiagem, quando a densidade da folhagem cai, as perdas elétricas tendem a 

diminuir,  ficando  semelhantes  às  da  floresta  estacional  decidual.  A  FIG. 2.6  apresenta 

fotografia  de  trecho  da  floresta  estacional  semidecidual  na  Serra  da  Cruz  –  RJ,  com 

características típicas da época desfavorável (inverno).

A floresta  estacional  semidecidual  é  representada  por  quatro  tipos  de  formação, 

detalhados na sequência:

Aluvial – formação encontrada com maior frequência na depressão pantaneira mato 

grossense do sul, margeando a bacia do rio Paraguai. A cerejeira é o mesofanerófito da região 

com destaque pelo grande valor econômico. Este gênero distribui-se nas áreas áridas do chaco 
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argentino,  na  caatinga  brasileira  e  nas  áreas  úmidas  da  Amazônia  Ocidental,  mais 

precisamente no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso e no Pantanal sul mato-grossense.

FIG. 2.6: Floresta estacional semidecidual na Serra da Cruz – RJ, no período de inverno 

(LUCINDA, 2011).

Formação das terras baixas – situada entre as latitudes 4º norte e 16º sul, de 5 m a 

100 m de altitude; nas latitudes entre 16º e 24º sul, de 5 a 50 m de altitude; e nas latitudes de 

24º a 32º sul, em altitudes de 5 a 30 m. A distribuição desta formação ocorre desde o sul da 

cidade  de  Natal  até  o  norte  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a  partir  de  Campos  até  as 

proximidades de Cabo Frio. Esta floresta tem grande valor histórico por abrigar a espécie do 

pau-brasil, além de outros gêneros que dominam o baixo vale do rio Doce, como o jequitibá, 

gonçalo-alves e peroba-do-campo.

Submontana – formação situada na faixa altimétrica que varia de 100 a 600 m, na 
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latitude de 4º norte até 16º sul; de 50 a 500 m, entre 16º e 24º de latitude sul; e de 30 a 400 m, 

após os 24º de latitude sul. Ocorre com frequência nas encostas interioranas das serras da 

Mantiqueira e dos Órgãos, nos planaltos centrais capeados pelos arenitos Botucatu, Bauru e 

Caiuá.  Distribui-se  desde  o  sul  da  Bahia,  estendendo-se  pelos  Estados  de  Minas  Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

Montana – esta formação ocorre em pequenas áreas, que estão acima dos 500 m de 

altitude, situando-se principalmente na face interiorana da serra dos Órgãos (Rio de Janeiro) e 

na serra da Mantiqueira (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). Outras áreas menores 

ocorrem na parte norte da Amazônia, nas serras Tumucumaque e Parima, em trechos situadas 

acima de 600 m até 2000 m de altitude, e nos planaltos areníticos de Roraima, principalmente 

na face interiorana dos picos do Sol e da Neblina.

 2.5 FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

A floresta  estacional  decidual  tem o  mesmo  conceito  da  estacional  semidecidual, 

variando a intensidade da queda das folhas  que passa a  ser  maior do que 50% na época 

desfavorável,  quando a  seca  pode atingir  mais  de  sete  meses  na  região  tropical  e  o  frio 

prolongar-se por mais de cinco meses na área subtropical. Por causa da queda das folhas, essa 

floresta é também conhecida como “floresta tropical caducifólia”. O estrato dominante macro 

e mesofanerófito é predominantemente caducifólio. Em geral, as características elétricas dessa 

floresta são semelhantes às da floresta estacional semidecidual na época desfavorável. Nas 

épocas em que as árvores sofrem com a queda das folhas, a influência da vegetação seca sobre 

a radiopropagação é a menor dentre os 5 tipos de florestas. A ocorrência da floresta estacional 

decidual é descontínua no território brasileiro: do norte para o sudeste, aparece entre a floresta 

ombrófila aberta e a savana; de leste para oeste, entre a savana estépica e a floresta estacional 

semidecidual; e no sul, na área subtropical do vale do rio Uruguai, entre a floresta ombrófila 

mista  do  planalto  meridional  e  a  estepe.  A FIG.  2.7  ilustra  um trecho  típico  de  floresta 

estacional decidual.
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FIG. 2.7: Trecho de floresta estacional decidual (BNDES, 2011).

A floresta estacional decidual é representada por quatro tipos de formação, detalhados 

a seguir:

Aluvial – esta formação ocorre nas bacias dos rios do Rio Grande do Sul, localizada 

nos terraços aluviais do rio Jacuí, Ibicuí, Santa Maria e Uruguai. Presente também no Estado 

do Mato Grosso do Sul, nas várzeas do rio Paraguai. A composição florística é dominada por 

mesofanerófitos e nanofanerófitos.

Formação das terras baixas – é uma área relativamente pequena, encontrada na bacia 

do rio  Pardo, no sul  da Bahia.  A florística dessa região,  característica de solos eutróficos 

calcários,  é  dominada  por  gêneros  de  alto  porte  (com  dossel  quase  tão  alto  quanto  de 

mesofanerófitos).

Submontana – formação na qual se encontram dispersas as maiores disjunções do tipo 

florestal decidual. Em estreita faixa ao sul do Maranhão, entre a savana e a floresta ombrófila 

aberta com babaçu, situa-se uma floresta de médio porte composta por nanofoliadas deciduais 

com caules finos. Está presente também no sul da Bahia, revestindo os terrenos calcários da 

bacia do rio Pardo, onde a floresta é relativamente alta, conhecida como “mata de cipó”. Esta 

região é composta de mesofanerófitos parcialmente caducifólios e por ecótipos da família das 

leguminosas. A floresta ao norte de Goiás e ao sul de Tocantins tem fisionomia ecológica com 
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mais  de  50%  de  seus  ecótipos  (mesofanerófitos)  sem  folhas  na  época  desfavorável.  A 

disjunção florestal situada ao norte de Minas Gerais e nos vales dos rios Verde Grande e São 

Francisco apresenta uma formação florística muito complexa,  com ecótipos  savanícolas  e 

florestais mesofanerófitos deciduais. A floresta decidual da encosta da serra da Bodoquena, no 

Mato Grosso do Sul,  é dominada por ecótipos savanícolas e  florestais  mesofanerófitos.  A 

floresta  da  serra  da  Mantiqueira,  no  interior  de  Minas  Gerais,  é  constituída  por 

mesofanerófitos  de  folhagem  sempre  verde  e  algumas  vezes  por  macrofanerófitos 

caducifólios.  No planalto  das  Missões,  considerada  área  extrazonal  por  estar  incluída  no 

espaço subtropical, os terrenos são revestidos por uma floresta que apresenta uma florística de 

alto porte, com macrofanerófitos.

Montana – as orientações altimétricas desta formação estão entre 600 m e 2000 m de 

altitude, entre 4º de latitude norte e 16º latitude sul; de 500 m a 1500 m de altitude, entre 16º e 

24º de latitude sul; e de 400 m até 1000 m altitude, entre 24º a 32º de latitude sul. A formação 

decidual ao norte de Boa Vista (RR), no hemisfério  norte,  reveste o planalto arenítico de 

Roraima com fisionomia ecológica tipicamente caducifólia dominada por leguminosas. Bem 

mais ao sul, revestindo o planalto de Conquista (BA), encontra-se área de floresta de porte 

médio.

 2.6 AS FLORESTAS OMBRÓFILAS DENSAS DO MUNDO

Um mapeamento da altura média da copa das  árvores  das  florestas  do planeta foi 

realizado recentemente pela NASA (2010), a partir da metodologia proposta por LEFSKY et  

al. (2005). Este estudo resultou em mapas como o da FIG. 2.8, que permite identificar como 

as florestas mais significativas do planeta estão distribuídas geograficamente. Entretanto, a 

FIG. 2.8 não distingue as florestas por subclasse de formação. As florestas acima do Trópico 

de  Câncer  são  eminentemente  estaciduais,  enquanto  que  a  faixa  entre  os  dois  trópicos 

concentra as maiores extensões de florestas ombrófilas (pluviais –  rainforest) do mundo. A 

metodologia usada para gerar o mapa da FIG. 2.8 ressalta a fisionomia densa das florestas 

apresentadas. A maior parte dessa floresta densa é representada pela selva amazônica, seguida 

das florestas tropicais da África, e em proporções menores por trechos na América Central, 

Ásia e Oceania, como se verifica na FIG. 2.8.
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FIG. 2.8: Distribuição das principais florestas do mundo (NASA, 2010).

No  continente  africano,  mais  especificamente  na  África  Central,  estas  florestas 

ocorrem ao longo do rio Congo, e ao sudeste do continente, em Madagascar,  porém com 

grande  área  desmatada.  Na  América  Central,  as  florestas  tropicais  estão  presentes  nas 

proximidades dos rios  do  Caribe.  Estas  florestas  tropicais  densas  vivem em praticamente 

todas  as  bacias  tropicais  em qualquer  latitude.  São regiões  de  formação  fenotípica  muito 

parecida com a que cerca o rio Amazonas (VELOSO, 1991). 

A floresta  tropical  da  África  apresenta  variações  diversas,  desde  manguezais  no 

Senegal, na costa oeste do continente, até a floresta de montana de Jebel Hantara, próxima à 

ponta leste da Somália. Muitos países da África Ocidental já foram recobertos por florestas 

tropicais, mas a vegetação natural teve que ceder espaço para a agricultura e expansão urbana. 

O que sobrou de floresta tropical do ocidente está presente em Gola da Serra Leoa, Sapo na 

Libéria e Taï na Costa do Marfim. Na África Central, ainda resta uma vasta região de floresta 

tropical, que concentra cerca de 80% das florestas do continente, principalmente na República 

Democrática do Congo. Nessa região, a floresta densa ainda tem chances de ser preservada, 

embora  a  ação  de  antropização  possa  comprometer  o  planejamento  para  conservação  e 

desenvolvimento econômico (COLLINS et al., 1991).

No continente asiático e na Oceania, a floresta tropical distribui-se na região conhecida 

como arquipélago de Malay. Esse conjunto de ilhas encontra-se entre a ponta sudeste da Ásia 

e a Austrália, região botânica que recebe o nome de Malásia. O revestimento predominante 

dessas ilhas era de florestas tropicais, com uma margem de florestas das monções (sazonal) ao 
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longo da costa sul. Na parte continental da Ásia a ocorrência da floresta é maior em Myanmar, 

Tailândia e Indochina (Camboja, Laos e Vietnã), mas a floresta se estende também pela área 

que engloba o sul da China, Bangladeche, Assam e a costa norte da Índia. Ainda, há áreas 

menores de floresta tropical na península indiana, na costa do Mar da Arábia, no sudoeste do 

Sri-Lanka, em Andaman e nas ilhas Nicobar (COLLINS et al., 1991).
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3. RÁDIOS TÁTICOS PESSOAIS

Os  rádios  táticos  pessoais  são  modelos  menores  de  rádios  transceptores  e  usam 

baterias como fonte de energia. Estas são características fundamentais para que esses rádios 

sejam portáteis.  Os rádios  táticos  que podem ser  carregados nas  costas  são chamados de 

rádios portáteis ou manpack, têm em média 3,5 kg e dimensões de 0,30 × 0,25 × 0,10 m. Os 

modelos de mão são chamados de ultraportáteis ou handheld, têm em média 1 kg e dimensões 

de 0,25 × 0,10 × 0,03 m. As limitações desses rádios são as menores potências de operações, e 

o  número  reduzido  de  funções  se  comparados  aos  modelos  de  rádios  de  bases  fixas  ou 

veiculares. Ainda assim, muitos modelos pessoais além de permitirem os serviços de voz, têm 

funções de transmissão de dados.

O conjunto-rádio tático é formado basicamente por um transmissor, um receptor e uma 

antena.  Além disso, pelo menos deve ser especificado um modo de operação. Portanto,  o 

transmissor deve emitir o sinal em uma faixa de frequência e usar um esquema de modulação 

para que a informação seja transferida. O receptor tem função de inverter o processo, fazendo 

com que a informação seja recuperada no destino (HARRIS, 1996, 2000). A antena não atua 

no  processo  de  construção  do  sinal  a  ser  transmitido  ou  na  composição  da  informação 

recebida, mas as suas características são importantes para qual faixa do espectro o sinal será 

transmitido.  Se  a  antena  não  for  adequada,  efeitos  adversos  à  propagação  podem surgir, 

tornando inviável todo o sistema de comunicação. Esses efeitos são: alta reflexão entre rádio e 

antena; atenuação por perdas diversas; baixa eficiência; e aumento do ruído.

Para esta  dissertação,  a antena é o  elemento de interesse específico do sistema de 

comunicação com o rádio tático pessoal. O foco é discutir antenas para comunicações em 

florestas e identificar os seus parâmetros, mas o conjunto-rádio tático precisa ser conhecido 

porque  outras  características  são  pré-requisitos  para  escolha  da  antena.  Portanto,  são 

apresentados,  neste capítulo,  os  modos de operação e as  características  do conjunto-rádio 

tático de alguns modelos que são comercializados.

 3.1 MODOS DE OPERAÇÃO

Os modos de operação comuns aos rádios táticos pessoais são AM, FM e CW, embora 

existam  outras  variantes  destas  modulações  como opções  para  os  diferentes  modelos  de 
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transceptores. Os esquemas de modulação dos rádios são classificados pela UIT (1982), que 

convencionou um sistema internacional para identificar as características de comunicação dos 

transceptores.  Cabe  citar  alguns  modos  de  operação  usados  pelos  rádios  táticos  pessoais 

comercializados,  que seguem o padrão  da UIT:  A1A e  J2A (compatíveis  com CW);  J3E 

(compatível com AM – SC); F3E (comunicação por voz em FM); A2A e H3E (compatível 

com AM – SSB).

Além do esquema de modulação dos rádios ser definido, a frequência da portadora dos 

sinais modulados ocupa uma faixa limitada e específica do espectro. Alguns fabricantes têm 

modelos para cada banda de frequência, outros fabricam rádios que operam em mais de uma 

banda. O uso da banda está condicionado às características elétricas do rádio e da antena, 

além do serviço para o qual a faixa foi concedida (HARRIS, 2000).

A banda de  HF é  definida  entre  3  e  30 MHz,  cujos  comprimentos  de  onda estão 

respectivamente entre 100 e 10 m. Portanto, o tamanho das antenas e componentes utilizados 

em sintonia de rádio HF são grandes e podem ter pesos elevados. Na prática, muitos rádios 

HF usam o espectro na faixa de 1,6 a 30 MHz. Os rádios que operam nesta faixa utilizam as 

frequências entre 4 e 18 MHz para comunicações de longa distância.  As frequências mais 

elevadas,  de  18  a  30 MHz,  são  usadas  quando  estão  disponíveis  ao  longo  do  tempo, 

dependendo das condições da ionosfera e da hora do dia. A FIG. 3.1 apresenta a alocação 

frequencial típica para serviços específicos de rádio nesta faixa: aviação; navegação marítima; 

uso militar e governamental; radiodifusão; e rádio amador (HARRIS, 2000). 

A  faixa  de  frequência  VHF  é  definida  entre  30  e  300 MHz.  Nesta  faixa  os 

comprimentos  de  onda  variam  de  10  a  1 m.  Desta  maneira,  o  tamanho  das  antenas  e 

componentes utilizados em sintonia dos rádios nesta faixa são menores e mais leves que nos 

rádios HF. Esta é uma grande vantagem para rádios manpack.

A banda UHF está entre 300 e 3000 MHz. Entretanto, a maioria dos rádios táticos 

portáteis não opera em frequências acima de 512 MHz. Os comprimentos de onda associados 

à faixa de 300 a 512 MHz têm entre 1 e 0,58 m. Estes comprimentos permitem o emprego de 

antenas pequenas, mais apropriadas para o uso portátil (HARRIS, 2000). A alocação típica de 

serviços via rádio nas faixas de VHF e UHF é similar à da faixa de HF, embora seja maior em 

número de usuários, como mostra a FIG. 3.2.
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FIG. 3.1: Alocação típica de serviços via rádio na banda de HF.

FIG. 3.2: Alocação típica de serviços via rádio nas bandas de VHF e UHF. 
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 3.2 CONJUNTO-RÁDIO TÁTICO PESSOAL

O conjunto-rádio tático deve ser capaz de transmitir e receber informações usando um 

modo de operação. O sinal que chega à antena do rádio deve ter limiar de potência mínima 

que permita o receptor identificar a informação contida no sinal elétrico. O limiar de potência 

ou sensibilidade de muitos rádios táticos pessoais que têm impedância de entrada igual a 50 Ω 

é tipicamente de -113 dBm, o mesmo que 0,5 µV por SINAD (HARRIS, 2009), (CODAN, 

2010). A potência de transmissão dos rádios táticos portáteis varia entre 5 e 25 W PEP, e os 

modelos ultraportáteis operam com potências menores, entre 1 e 5 W PEP. O valor que se 

refere à potência nominal do transceptor é o valor de pico do sinal entregue à antena, que é 

limitado  pela  potência  do  rádio  e  distorções  do  processo  de  modulação.  É  comum  os 

fabricantes usarem termos para diferenciar a variação de potência do transmissor, como por 

exemplo, potência adaptativa ou ajustável (HARRIS, 2009), (CODAN, 2010), embora muitos 

modelos  de  rádios  não  permitam que o  operador  controle  a  potência,  havendo  apenas  a 

variação no tempo, que é da natureza do sinal transmitido.

A TAB. 3.1 apresenta as características  elétricas  de oito modelos  de rádios táticos 

pessoais que são comercializados. As faixas de frequências estão na coluna B; as potências 

dos transmissores e as sensibilidades estão nas colunas P e S, respectivamente.

TAB. 3.1: Características elétricas de alguns rádios táticos pessoais comercializados.

Modelo Fab. B (MHz) P (W) S (µV) S (dBm) Modo

2110M Codan 1,6 – 30 25 0,14 -116 J3E, H3E, J2A, 
J1A

RF–5800–MP Harris 1,6 – 60 1, 5, 10, 20 0,5 -113 J3E, H3E, A1A, 
J2A, F3E

RF–7800–MP Harris 30 – 2000 10 ou 20 0,3 e 0,7 -118 e -110 PCM, AM, FM, 
ASK, FSK

RF–7800V– 
HH

Harris 30 – 108 0,25, 1, 2, 5, 
10

0,14 -116 FM e FSK

RF–7800S– 
TR

Harris 350 – 450 0,25, 1, 2 --- --- FSK

HF–6000 Tadiran 1,5 – 30 5, 10, 20 0,5 -113 USB, LSB, AM

PRC–710 Tadiran 30 – 87,975 0,25 – 5 0,5 -113 F3E

PRC–624 Tadiran 30 – 87,975 1 ou 2 0,4 -115 F3E
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 3.3 ANTENAS DE USO TÁTICO PESSOAL

Como  indicado  no  início  do  capítulo,  os  rádios  táticos  pessoais  podem  ser 

ultraportáteis ou portáteis. Via de regra, a operação ultraportátil requer antenas curtas, com 

estrutura  mecânica  geralmente  unifilar,  podendo  ser  linear  ou  afilada.  O  comprimento 

máximo não passa de 3 m, o diâmetro em média tem 2 cm, e o peso médio das antenas é de 

800 g.  Essas  antenas  recebem o  nome de  whip em inglês,  que  significa  chicote,  por  ser 

flexível e comprida. O conector entre o rádio e a antena geralmente é um BNC, TNC, ou tipo-

N. Em outras variações,  pode-se usar um adaptador.  Existem também outras estruturas de 

pequeno porte, que são dobráveis e se moldam ao corpo do operador. O elemento radiante 

pode ficar abaixo do capacete do soldado, tornando mais fácil o deslocamento e o acesso a 

lugares que apresentem obstáculos altos, como na ilustração da FIG. 3.3 (a) (HARRIS, 2008). 

Mais recentemente, antenas internas ao capacete do combatente passaram a integrar o rol de 

possibilidades (HARRIS, 2008). 

Os rádios portáteis também podem ser operados de modo análogo aos ultraportáteis, 

em mobilidade  e  com restrições  de  uso  de  antenas  de  grande porte.  Entretanto,  seu  uso 

também pode ser feito de forma fixa, sem as restrições rigorosas que a mobilidade e a baixa 

potência  impõem aos  ultraportáteis.  Na  operação  fixa,  a  antena  não  precisa  estar  ligada 

diretamente ao conector  de  saída  do  rádio.  Antenas  maiores  e  mais  eficientes  podem ser 

utilizadas,  sendo  posicionadas  de  forma  mais  adequada  para  a  comunicação  desejada, 

usando  uma extensão  coaxial  para  conectar-se  ao  rádio.  A montagem  pode  ser  feita  em 

mastros ou árvores. Esses modelos de antenas são bem maiores do que as whip. Alguns têm 

quase  80 m de comprimento e pesam em média  5 kg.  A FIG.  3.3  (b)  ilustra  uma dipolo 

montada para operação tática em base fixa (HARRIS, 2005).

Uma das principais limitações de antenas táticas pessoais para uso em mobilidade é o 

tamanho. Via de regra, principalmente nas bandas mais baixas, a antena é eletricamente curta, 

com baixa eficiência de radiação e dificuldades para o casamento de impedância com a saída 

do rádio. Segundo STUTZMAN e THIELE (1998), uma antena eletricamente curta é aquela 

que tem dimensão física na ordem de 1/10 do comprimento de onda de operação. Por sua vez, 

BALANIS  (2008)  define  uma  antena  eletricamente  curta  a  partir  de  dois  parâmetros:  o 

número de onda no espaço livre k; e o raio a da esfera que circunscreve a maior dimensão da 

antena.  A equação  k·a = 0,5  representa  o  volume de  uma  esfera  igual  a  λ³/48π².  Quando 
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k·a ≤ 0,5, a antena é considerda eletricamente curta. As antenas whip que operam em HF são 

eletricamente curtas, por conta das dimensões físicas pequenas comparadas ao comprimento 

de onda de operação (BALANIS, 2008). Tomando, por exemplo, a dimensão típica de 1,5 m 

na banda de HF (3 a 30 MHz),  k·a  varia entre 0,047 e 0,47 respectivamente, ou seja, uma 

antena com aquele comprimento é de fato eletricamente curta.

(a) (b)

FIG. 3.3: (a) Típica antena tática moldada ao corpo. (b) Típica antena tática de montagem 

para base fixa (HARRIS, 2008). 

O alcance dos rádios táticos é outro importante parâmetro que influi na escolha da 

antena, e está intimamente relacionado aos mecanismos de propagação das ondas de rádio. 

Variações significativas são observadas à medida que se aumenta a frequência de operação. 

As ondas celestes são representativas de boa parte  da faixa de HF, para enlaces de longa 

distância, perdendo força à medida que se aproxima da banda de VHF. Por sua vez, as ondas 

terrestres  são  relevantes  até  VHF baixa,  em  especial  para  enlaces  de  curto  alcance  (até 

algumas dezenas de km). A partir daí, as ondas diretas predominam (HARRIS, 2005).

Obstáculos  ao longo do terreno,  tais  como vegetação,  irregularidades  do terreno  e 

edificações reduzem ainda mais o alcance dos enlaces por onda terrestre e/ou direta. Uma 

alternativa muito utilizada para este problema, para comunicação tática pessoal em HF, é o 

uso do modo de propagação conhecido como NVIS  (Near Vertical Incidence Skywave). Na 

verdade, este modo é o de onda celeste, concentrando a irradiação para cima, formando um 

ângulo próximo a 90o com o terreno (HARRIS, 1996). A ideia é tentar estender a zona de 

cobertura do modo terrestre, avançando através da chamada “zona de silêncio” por meio da 
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refração  ionosférica.  A  FIG. 3.4  ilustra  este  conceito.  Esta  técnica  permite  atingir 

sobrealcances de até 400 km com relação à transmissão pelo modo terrestre. 

FIG. 3.4: Modo de propagação NVIS.

O conceito chave para viabilizar o modo NVIS é a escolha da antena. O diagrama de 

radiação da antena deve apontar seu máximo para cima, o que usualmente se consegue com 

dipolos horizontais sobre o solo ou antenas em V invertido (HARRIS, 2005). Entretanto, este 

conceito é de difícil implementação para operação em mobilidade, com antenas curtas. Outra 

limitação  importante  se  refere  às  frequências  de  operação,  que  normalmente  não  podem 

passar de 10 MHz para que o sinal de rádio refrate na ionosfera e retorne à superfície da Terra 

(JOHNSON et al., 1997). 

Como previamente indicado, um dos problemas do uso de antenas eletricamente curtas 

é o casamento de impedância. Para antenas de rádios táticos, são duas as estratégias típicas 

adotadas. O casamento de impedância pode ser obtido ao longo de uma faixa mais larga com 

o uso acopladores, sejam eles passivos ou ativos. Os acopladores passivos são geralmente 

simples e não precisam de fonte de energia externa. Estes dispositivos são feitos com alguns 

componentes de circuitos, as vezes com apenas um componente (indutor). A outra abordagem 

de casamento é pelo uso das chamadas “redes casadoras de impedância”, que são acopladores 

ativos, mais complexos com inúmeros componentes eletrônicos, que precisam de energização 

própria.  Esses  acopladores  podem  controlar  a  potência  entregue  à  antena,  sintonizar  a 
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impedância de saída em 50 Ω, fazer proteção contra alto VSWR, entre outras funções que 

variam entre modelos e fabricantes (HARRIS, 2000, 2005).

A maioria das antenas de rádio tático pessoal são utilizadas com polarização vertical. 

Entretanto, as antenas de base fixa podem ter polarização vertical ou horizontal, dependendo 

de como tenham sido montadas (HARRIS, 2005). Neste sentido, o solo é a referência que 

determina a polarização. Apesar de não ser uma regra, os monopolos e os dipolos  whip são 

utilizados normalmente em polarização vertical (HARRIS, 2005, 2007, 2008).

A polarização tem influência no ganho e no diagrama de radiação das antenas. Nos 

datasheets das  antenas,  os  três  parâmetros  estão  relacionados,  lembrando  também que  o 

ganho e o diagrama de radiação variam com a frequência (HARRIS, 2005, 2006). Portanto, 

cada  modelo  de  antena  apresenta  uma  resposta  diferente,  segundo  a  frequência  e  a 

polarização,  tanto  para  o  ganho  quanto  para  o  diagrama.  Além  desses  parâmetros,  as 

condições  do  solo  podem  influenciar  na  resposta  da  antena,  embora  poucos  fabricantes 

informem  a  variação  do  ganho  e  diagrama  de  radiação  para  diferentes  tipos  de  solos 

(HARRIS, 2005). A TAB. 3.2 apresenta as especificações de alguns modelos de antenas para 

uso tático pessoal identificadas na presente revisão bibliográfica.

47



TAB. 3.2: Especificações de alguns modelos de antenas táticas pessoais.

Fab. Modelo Freq. (MHz) Pol. Ganho (dBi) Comp. (m) VSWR

Harris

RF – 1912 1,6 – 30 
Hor. ou 

vert.
0 a 6² 32

Depende do casador 
de impedância

RF – 1937 2 – 30 Vert. -1 a + 1¹ 9,8
Depende do casador 

de impedância

RF – 1941 2 – 30 Hor. - 6 a 6³ 74 < 1,5:1

RF – 1944 1,6 – 30 Hor.
-16 em 2 MHz
-2 em 30 MHz

50 < 3:1

RF – 3191 – AT001 30 – 90 Vert. -6 a 0¹ 1,7 03:01:00

RF – 1936 2 – 30 Hor. -13 a 7¹ 4,6
Depende do casador 

de impedância

RF – 1944 – AT020 1,6 – 30 Hor.
-16 em 2 MHz
-2 em 30 MHz

60 < 3:1

RF – 3150 – AT152 30 – 108 Linear
> -10 em 30 MHz
> -2 em 60 MHz
> 0 em 108 MHz

1,23 < 3,5:1

RF – 3151 – AT152 100 – 512 Linear
> -4 em 100 MHz
> -2 em 225 MHz
> 0 em 512 MHz

45,7 < 3,5:1

RF – 3161 – AT001 30 – 108 Vert. -10 a 0¹ 1,75 < 3,5:1

RF – 3162 – AT001 30 – 512 Vert.

- 15 a -2 de 30 a 
108 MHz

0 a 2 de 108 a 512 
MHz 

1,7 < 3,5:1

RF – 3164 – AT122 225 – 450 Linear > -3 a 1 0,57 <3:1

RF – 3165 – AT122 225 – 2000 Linear

> -5 de 225 a 450 
MHz

> -5 de 1350 a 
1550 MHz

> - 15 em todas as 
outras frequências

0,57 < 3,5:1

Codan

15-00453 3 – 30 
Hor. ou 

vert.
- 1,5 -

15-00452 2 – 30 
Hor. ou 

vert.
- 3 -

15-00455 3 – 30 Hor. - 10 -

¹depende da frequência.

²depende das condições do solo e da frequência.

³depende da montagem e da frequência.

48



4. PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO EM FLORESTAS

O comportamento típico de propagação das ondas de rádio HF/VHF em florestas é 

uma característica relevante a ser considerada na análise de antenas para esses ambientes. A 

predominância de mecanismos específicos ou direções preferenciais de propagação, diferentes 

do que se observa em campo aberto, pode ser considerada para ajudar a propor técnicas de uso 

ou adaptações de antenas existentes, de forma a melhorar seu desempenho em florestas. 

Como visto na revisão bibliográfica do Cap 1, a metodologia de análise da propagação 

HF/VHF, com base em um modelo de camadas,  é  adequada e válida,  como indicado por 

diversos trabalhos na literatura. Dentre os modelos existentes, destaca-se o de TAMIR (1967, 

1969, e 1977), que mesmo considerando a floresta como um meio homogêneo e isotrópico, 

costuma apresentar boa aderência a medidas de campo. Nesta abordagem, o papel da onda 

lateral como mecanismo predominante de propagação é marcante.

Tendo em vista a importância dos trabalhos de Tamir no contexto de radiopropagação 

e o foco desta dissertação em antenas, o presente capítulo apresenta uma análise crítica do 

alcance de sistemas táticos pessoais em florestas,  baseada no modelo de Tamir.  A análise 

inclui uma comparação de desempenho entre diferentes mecanismos de propagação esperados 

no ambiente em questão e revê alguns limites de validade do modelo. O equacionamento do 

modelo e alguns parâmetros típicos abordados, neste capítulo, servem de base, também, para 

algumas análises de desempenho de antenas em florestas, apresentadas no capítulo seguinte 

desta dissertação.

 4.1 O MODELO DE CAMADAS DE TAMIR

O modelo de TAMIR (1967, 1969 e 1977) parte da hipótese de Terra plana e considera 

a  floresta  como  uma  camada  dielétrica  com  perdas,  ou  seja,  com  condutividade  finita, 

interposta  entre  o  ar  e  o  solo.  Assume-se,  ainda,  que  as  bordas  da  floresta  estão 

suficientemente afastadas  dos rádios  (transmissor  –  Tx e receptor  –  Rx),  de modo que o 

modelo de camada de comprimento infinito seja uma boa aproximação. A FIG. 4.1 ilustra a 

concepção do modelo, em que a altura média do topo da copa das árvores define a altura da 

camada  hf. No presente trabalho, considera-se apenas a situação em que ambas as antenas 

estão dentro da floresta, ou seja: hT, hR < hf..
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FIG. 4.1: Modelo de floresta como camada dielétrica com perdas entre o solo e o ar.

A TAB. 4.1 apresenta as propriedades elétricas da floresta e do solo e alturas  típicas 

de  floresta  correspondentes  para  quatro  cenários  gerais.  As  permissividades  relativas  da 

floresta e do solo são dadas respectivamente por ε
rf

 e ε
rs

; as condutividades da floresta e do 

solo são dadas respectivamente por σ
f
  e σ

s
. As três primeiras florestas (1 a 3) são indicadas 

por TAMIR (1969) como representativas de florestas fina, média e densa, respectivamente. Os 

parâmetros  indicados  para  floresta  4  correspondem  aos  limites  superiores  indicados  por 

TAMIR (1967) para as características elétricas, com uma altura de floresta média típica das 

matas equatorial e atlântica brasileiras (DAL BELLO, 1984). A última coluna da TAB. 4.1 é 

uma sugestão de correlação  com a classificação de florestas  do Brasil  do capítulo 2,  em 

especial quanto às fisionomias e aos tipos de fanerófitos predominantes (estes, caracterizados 

por suas alturas típicas).

Segundo o modelo de Tamir, nos limites considerados, o mecanismo de propagação 

dominante é o de uma onda de superfície, que se propaga ao longo da interface floresta-ar, 

decorrente da refração sob incidência em ângulo crítico  θc. A FIG. 4.2 ilustra este conceito, 

em que  a  componente  geométrica  de  primeira  ordem,  usualmente  a  de  intensidade  mais 

significativa, é dada pela trajetória Tx-A-i-B-Rx (TAMIR, 1969).
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TAB. 4.1: Características elétricas típicas de florestas e correlação com classificação 

fitogeográfica.

Floresta σf (mS/m) εrf σs (mS/m) εrs hf (m) Fanerófito
s 

correlatos

Fisionomias correlatas 
pertinentes

1 - rala 0,03 1,03 1 5 5-10 nano, micro ---
2 - média 0,1 1,1 10 20 10-20 micro ED, ES, OA, OM

3 - densa 0,3 1,3 100 50 20-30 meso ED (FC), ES (FC), OA, 
OM, OD

4 - muito 
densa

1 1,5 100 50 ≥ 30 macro OM, OD

LEGENDA: ED – Estacional Decidual; ES – Estacional Semidecidual; FC – folhagem cheia; 
FS  –  folhagem seca  e  caduca;  OA –  Ombrófila  Aberta;  OM –  Ombrófila  Mista;  OD  – 
Ombrófila Densa.

FIG. 4.2: Conceito da onda lateral de Tamir, com indicação dos percursos de primeira 

(Tx-A-i-B-Rx) e segunda ordem (Tx-c-d-i-B-Rx e Tx-A-i-v-w-Rx).

Da análise das condições de contorno na interface floresta-ar e tendo em vista que a 

incidência se dá de um meio mais denso com perdas (floresta) para um meio menos denso 

sem perdas (ar), o ângulo crítico é dado por:

c=tan�1 1
Re rf�1 (4.1)
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Na  EQ.  4.1  a  permissividade  relativa  complexa  da  floresta  (ε
rf

)  é  dada  por:  

rf=rf� j
 f

0
(4.2)

sendo ω (rad/s) a frequência angular do sinal irradiado,  ε0 = 8,85 pF/m a permissividade do 

vácuo e  σf (S/m) a condutividade da floresta (BALANIS, 1989). Quando a condutividade é 

baixa, de modo que a parte real da permissividade complexa seja muito maior que a parte 

imaginária, o ângulo crítico é dado, aproximadamente, por:

c≃sen�1 1

rf
 (4.3)

As expressões de campo para antenas dipolos infinitesimais de comprimento l  << λ0 

(comprimento de onda no espaço livre) foram desenvolvidas por TAMIR (1967, 1969 e 1977) 

a  partir  de  uma análise assintótica.  Apenas polarizações  lineares  vertical  e  horizontal  são 

consideradas. O modelo assume, ainda, que as antenas transmissora e receptora têm a mesma 

polarização. No presente trabalho, apenas a polarização vertical foi considerada.

A intensidade do campo Elat recebido por uma antena dipolo infinitesimal, polarizada 

verticalmente (alinhada com o eixo h da FIG. 4.1), é dada por (TAMIR, 1977):

E lat = � j
60 I l

n f

2�1
e
� j k 0(d+ s√n f

2�1)

d
2 F T(90º , hT )FT (90º , hR) (4.4)

em que  I (A) é a corrente na entrada da antena,  l (m) é o comprimento da antena,  k0 é a 

constante de fase no espaço livre, d (m) é a distância entre as antenas e h
T, R

 (m) são as alturas 

das antenas de transmissão e recepção, respectivamente. Os demais parâmetros na EQ. 4.4 são 

dados pelas expressões:

s=2 h f�hT�hR (4.5)
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F T (θ , h) =
1 + B (θ , h)
1 � B (θ , h)

(4.6)

B(θ , h) = ΓT (θ)e
�2 j k0 h√n f

2 � 1 (4.7)

ΓT (θ) =
ns

2√n f

2�sen 2(θ)�n f

2 √ns

2�sen2(θ)

ns

2√n f

2�sen 2(θ)+n f

2 √ns

2�sen2(θ)
(4.8)

Nas EQS.  4.4,  4.7  e  4.8,  nf e  ns são os índices de refração da floresta e  do solo, 

respectivamente, dados por:

n i =  ri = ri� j
 i

0

(4.9)

com o índice i = f ou s, de acordo com o meio (floresta ou solo, respectivamente). O termo 

ΓT(θ) é o coeficiente de reflexão no solo (h = 0) da onda plana incidente com o ângulo θ para 

o meio coberto de vegetação. Para polarização horizontal ou vertical, ΓT(θ) é o coeficiente de 

tensão ou corrente, respectivamente (TAMIR, 1977).

Os fatores  FT(90º,  hT) e  FT(90º,  hR) são decorrentes da influência do solo, e afetam a 

amplitude  total  do  campo  elétrico  recebido,  contabilizando  o  efeito  de  segunda  ordem 

ilustrado na FIG. 4.2. Este efeito do solo, entretanto, só é perceptível para valores pequenos 

de hT e hr. Na maioria das aplicações, a aproximação FT(90º, hT, R) ≅ 1 é pertinente.

 4.2 LIMITAÇÕES DO MODELO DE TAMIR

Embora o modelo de camadas de TAMIR torne mais simples a análise de propagação 

em florestas, diversos fatores limitam o seu escopo de aplicação. Como exemplo, a camada de 

vegetação  só  pode ser  assumida como homogênea  para  a  faixa  de  frequências  entre  2  e 

200 MHz.  Acima de 200 MHz,  este  modelo  torna-se uma representação  pobre,  porque as 

dimensões de galhos, troncos e blocos de folhas se tornam comparáveis ao comprimento de 

onda. Abaixo de 2 MHz, a altura da floresta é muito menor do que o comprimento de onda, de 

tal forma que a camada de floresta atua apenas como uma pequena perturbação entre o solo e 

o ar (TAMIR, 1977).

No que diz respeito às distâncias, o limiar superior (100 km) se refere ao ponto até o 
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qual a contribuição de onda celeste ou ionosférica é menor que a da onda lateral. A partir 

deste limiar, espera-se que o campo recebido seja dominado pela componente recebida por 

refração ionosférica (TAMIR, 1967). O limiar inferior, por sua vez, tem a ver com a teoria 

assintótica  utilizada  (BREKHOVSKIKH,  1980),  que  só  é  válida  quando  os  limites  de 

integração são grandes. Para as diversas situações consideradas pelo modelo, Tamir observou 

que o valor de 1 km era bastante representativo para este limiar (TAMIR, 1967).

DIAS  et  al. (2010)  apresentaram  uma  análise  alternativa  complementar  sobre  os 

limiares de distâncias de Tamir. O limiar superior de validade do modelo foi revisto avaliando 

a aderência do cenário típico considerado à hipótese de terra plana. Para tal, tomou-se como 

referência a distância de limiar de visada do enlace (dv), que corresponde à distância em que a 

linha de visada entre transmissor e receptor tangencia a superfície da Terra (COLLIN, 1985). 

Observa-se que  d varia de 14,3 km, para  hT =  hR = 3 m, a 45,2 km, para  hT =  hR = 30 m, 

considerando-se  o  raio  equivalente  da  Terra  de  8500 km (atmosfera  padrão).  Percebe-se, 

portanto, que o limite de distância de validade superior proposto por Tamir é de certo modo 

superestimado, visto que a própria distância de limiar de visada assume valores bem menores 

que 100 km.

O limite inferior foi reavaliado por DIAS et al. (2010) sob o enfoque das contribuições 

de outros mecanismos de propagação, que foram assumidos como desprezíveis por Tamir, 

quando comparados à onda lateral.  Para o mesmo cenário e  hipóteses iniciais,  a FIG. 4.3 

ilustra as componentes de propagação consideradas em um possível modelo de raios pensado 

para esta análise. 

Três trajetórias de propagação (raios) são indicadas na FIG. 4.3: direta; refletida no 

solo; e refletida na interface floresta-ar. Além das componentes associadas a estas trajetórias, 

na faixa de HF e nas frequências mais baixas de VHF, a onda de superfície de Norton pode ser 

significativa quando a antena receptora está próxima da interface considerada (floresta-solo 

ou floresta-ar) (MACLEAN e WU, 1993). Estas ondas de superfície se propagam ao longo 

das respectivas interfaces. 
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FIG. 4.3: Modelo de raios no cenário de floresta do modelo de Tamir.

A intensidade de campo total recebido Eraios, no modelo de raios considerado, é dada 

por: 

E raios = E d  E r1  E s1  E r2  E s2 (4.10)

em que

Ed = � j
I l k f η f

4π r 0

sen2(θ0)e
� j k f r0 (4.11)

E ri = � j
I l k f η f

4π ri

Γvi (θi)sen2(θi)e
� j k f r0 (4.12)

E si = � j
I l k f η f

4π r i

[1�Γvi (θi)]F (wi)sen 2(θi)e
� j k f r i (4.13)

Γvi(θi) =
cos (θi)�νi√1�νi

2 sen2θi

cos (θi)+νi√1�νi

2 sen2θi

(4.14)

i =
k f

k i

(4.15)
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k i = √� jωµ i(σi+ jωǫi) (4.16)

w i =
4 pi

[1�Γν i(θi)]
2 (4.17)

p i = � j k f Γν i(θi)
νi

2[1�νi

2sen 2(θi)]
2

2sen 2(θi)
(4.18)

A propagação na direção de visada é representada pela EQ. 4.11, enquanto que as 

reflexões estão expressas na EQ. 4.12 e as ondas de Norton na EQ. 4.13. A função de Norton 

F(wi), na EQ. 4.13, é a mesma indicada em (MACLEAN e WU, 1993) para a propagação 

sobre o solo no modelo de Terra plana, calculada pelas aproximações por expansão em série 

indicadas na mesma referência. Nas EQS. 4.11 a 4.18, os ângulos θi e as distâncias percorridas 

ri (i = 0, 1, 2) são definidos como indicados na FIG. 4.3; os demais parâmetros se referem às 

componentes  refletidas  e  de  Norton  em  cada  interface,  com  i = 1  associado  à  interface 

floresta-solo, e i = 2 à interface floresta-ar. Na EQ. 4.16, portanto, para i = 1 consideram-se os 

parâmetros  do solo,  e  para  i = 2  os  do ar.  A permeabilidade dos  3 meios  considerados é 

tomada como a do ar,  ou seja,  µi = µ0 = 0,4π µH/m e  ηf (Ω) é  a  impedância intrínseca  da 

floresta, dada por:

 f =  j 0

 f  j f

 (4.19)

Cumpre destacar que a componente de superfície de Norton na interface floresta-ar 

não se confunde com a outra componente de superfície  dada pela onda lateral.  Ambas as 

contribuições são de ordem secundária, no que diz respeito à análise pela Ótica Geométrica, e 

decorrem de singularidades distintas na análise do plano complexo de avaliação assintótica da 

integral  que  expressa  a  intensidade  de  campo  elétrico  (BREKHOVSKIKH,  1980), 

(MACLEAN e WU, 1993).

A intensidade de campo associada à onda lateral (E
lat

) foi comparada à intensidade de 

campo calculada pelo modelo de raios, para os 4 tipos de floresta identificados na TAB. 4.1, e 
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para  nove  frequências  dentro  da  faixa  de  validade  do  modelo  de  Tamir.  A maioria  das 

frequências escolhidas é da faixa de HF, mas foram observadas, também, a frequência limiar 

inferior (2 MHz) e duas frequências na faixa de VHF.

As FIGS. 4.4 a 4.7 ilustram o comportamento do campo recebido para diferentes tipos 

de floresta e em diferentes frequências na faixa de HF, com a indicação da distância d
min

.

FIG. 4.4: Etotal × Elat para floresta do tipo 1, em 5 MHz (I·l = 1 A·m).

FIG. 4.5: Etotal × Elat para floresta do tipo 1, em 25 MHz (I·l = 1 A·m).
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FIG. 4.6: Etotal × Elat para floresta do tipo 2, em 25 MHz (I·l = 1 A·m).

FIG. 4.7: Etotal × Elat para floresta do tipo 3, em 25 MHz (I·l = 1 A·m).

A TAB. 4.2 apresenta todos os valores calculados para o conjunto avaliado. Observa-

se que quanto mais densa a floresta, mais cedo a onda lateral predomina como mecanismo de 

propagação.  Os  valores  obtidos  ficaram bem abaixo  do  limiar  de  1 km em sua  maioria, 

especialmente para as florestas mais densas (tipos 2 a 4). Há uma tendência de aumento de 

d
min

 com a frequência, embora a curva exata seja oscilatória. Testes com alturas das antenas 
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mais  próximas da interface floresta-ar  também levam a valores de  d
min

 < 1 km. De modo 

geral, pode-se concluir que esta análise alternativa complementar do limiar inferior não altera 

o limiar de 1 km indicado por Tamir.

TAB. 4.2: Distâncias mínimas de predominância da onda lateral, na análise comparativa 

baseada em um modelo de raios.

f (MHz)
dmin (m)

Floresta 1
hf = 5 m

Floresta 2
hf = 10 m

Floresta 3
hf = 20 m

Floresta 4
hf = 30 m

2 600 110 150 130

5 710 110 120 110

10 980 230 140 110

15 800 190 150 120

20 1000 280 150 120

25 1090 250 160 120

30 980 300 180 130

90 790 360 170 130

150 1090 380 220 140

 4.3 VALORES TÍPICOS DE COBERTURA

A potência recebida foi calculada para o mesmo conjunto de frequências e tipos de 

floresta da seção anterior em (DIAS et al., 2010). As FIGS. 4.8 a 4.10 reproduzem alguns dos 

resultados obtidos nesse trabalho. Os cálculos foram realizados para distâncias de até 20 km, 

um pouco  além  de  dv calculado  para  hT = hR = 3 m.  As  equações  pertinentes  para  esses 

cálculos podem ser consultadas em (DIAS et al., 2010).

Observou-se que a potência recebida calculada pelo modelo de 2 raios em área aberta 

sempre ficou acima do limiar de sensibilidade considerado (-113 dBm), ou seja, o alcance foi 

maior que 20 km. Com relação à potência recebida segundo o modelo de Tamir, o mesmo foi 

observado para frequências até 90 MHz na floresta do tipo 1, até 30 MHz na floresta do tipo 2 

e para as frequências de 2 e 5 MHz na floresta do tipo 3. A atenuação na floresta 4 foi bem 

mais severa para os valores de potência considerados, de modo que apenas nas frequências de 

2, 5 e 10 MHz o alcance foi significativo (4, 0,9 e 0,2 km, respectivamente).
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FIG. 4.8: Potência recebida para floresta do tipo 2, em 25 MHz.

FIG. 4.9: Potência recebida para floresta do tipo 3, em 25 MHz.
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FIG. 4.10: Potência recebida para floresta do tipo 4, em 5 MHz.
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5. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA FLORESTA EM ANTENAS DIPOLO

Os  mecanismos  de  propagação  dentro  das  florestas  foram  objetos  de  estudo  de 

inúmeros pesquisadores. Por outro lado, o efeito das florestas sobre as antenas não foi um 

assunto que teve a mesma atenção. 

As antenas disponíveis no mercado são testadas, via de regra, em câmaras anecóicas, 

onde  estão  isoladas  de  interferências  externas.  Tais  condições  não  servem para  se  tentar 

avaliar o comportamento de antenas em florestas. A vegetação pode modificar o diagrama de 

radiação, fazendo com que o campo elétrico tenha tendência a ser mais forte em determinada 

direção. Por isso, este capítulo apresenta uma análise do comportamento radiante de antenas 

em florestas, assumindo as hipóteses de TAMIR (1977) quanto à modelagem da vegetação 

como meio homogêneo com perdas, na faixa de frequências de interesse deste trabalho (HF e 

VHF). 

Na  primeira  parte,  a  metodologia  adotada  neste  capítulo  considerou  antenas 

elementares (dipolos) e focou a análise no diagrama de campo, buscando correlacionar, de 

alguma forma, as direções de máximo apontamento com o ângulo crítico do modelo de Tamir. 

Um modelo teórico foi testado em MatLab® para identificar o comportamento do diagrama de 

radiação dentro dos quatro tipos de florestas indicados na TAB. 4.1. 

A característica de meio com perdas das florestas tem correlação com os parâmetros de 

circuitos das antenas, fazendo com que a impedância seja alterada pelos efeitos reativos e 

resistivos oriundos da vegetação. Nesse sentido, o comportamento da antena como elemento 

de circuito também foi analisado no presente capítulo. As mesmas premissas do modelo de 

Tamir  foram  consideradas,  bem  como  a  escolha  de  antenas  elementares  (dipolos  ou 

monopolos). Uma modelagem teórica da antena no espaço livre e em florestas foi adotada, 

para fins de cálculo de valores estimados de resistência de radiação, reatância da antena e 

perda  de  retorno.  Além disso,  foram feitos  testes  experimentais  dentro  de  um trecho  de 

floresta  para  comparar  resultados  teóricos  e  práticos.  Estes  testes  foram feitos,  inclusive, 

considerando a proximidade do corpo humano, na típica situação do operador carregando o 

rádio nas costas.
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 5.1 COMPORTAMENTO COMO ELEMENTO IRRADIANTE

 5.1.1 METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia adotada consistiu na análise comparativa dos diagramas de radiação 

(de campo elétrico) de antenas eletricamente curtas operando em ambiente aberto e nos 4 

(quatro) tipos de florestas citados na TAB. 4.1. Os critérios usados consideraram a situação 

prática do operador de rádio manpack, em que o equipamento é carregado em uma mochila 

nas  costas  com antena  do tipo  whip.  Portanto,  foi  assumido que a  antena era  um dipolo 

infinitesimal, de polarização vertical, com altura de referência10 hTx = 1,5 m.

A floresta foi representada como uma camada homogênea com perdas, interposta entre 

as camadas homogêneas de solo e ar, como no modelo de TAMIR (1977). A condutividade e a 

permissividade da floresta foram definidas a partir dos 4 tipos de florestas apresentados na 

TAB. 4.1. Para compor o diagrama de radiação do campo irradiado pelo dipolo na floresta 

(h ≤ hf), a recepção ocorria ou abaixo da copa das árvores (na floresta) ou acima dela (no ar). 

O  campo  dentro  da  floresta  tem  a  contribuição  das  componentes  refratadas  na  fronteira 

floresta – ar, como o campo da onda lateral apresentado pela EQ. 5.1, que é a mesma EQ. 4.4. 

A referência geométrica é a FIG. 4.1.

E I = � j
60 I l

n f

2�1
e
� j k0(d+ s√n f

2�1)

d
2 F T (90º , hT )F T (90º , hR) (5.1)

A FIG.  5.1 reproduz a geometria  básica da aproximação assintótica de Tamir para 

analisar a propagação na região acima da copa das árvores (h > hf). Neste caso, a expressão do 

campo elétrico na região de campo distante da antena é dada aproximadamente pela EQ. 5.2 

(TAMIR, 1977).

E II =
�120π j I l p

mcosθ ' ' + √n f

2 � sen2θ ' '

1 + B(θ ' ' , hT)

1 � γ(θ ' ')B(θ ' ' , h f )
⋅

e
� j k0 [ r + √n f

2 � sen 2θ ' ' (h f � hT )]

λ r
cosθ ' '

(5.2)

10 Altura do centro de radiação da antena em relação ao solo.
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em que γ(θ ' ' ) =
√n f

2 � sen 2θ ' ' � m cosθ ' '

√n f

2 � sen 2θ ' ' + m cosθ ' '
, (5.3)

nf é  o  índice  de  refração  da  floresta,  I  l é  momento  de  dipolo,  p = 1  (para  polarização 

horizontal) ou sen² θ'' (para polarização vertical),  m = 1 (para polarização horizontal) ou  nf² 

(para polarização vertical), e k0 = 2π/λ é a constante de fase no ar. A função B é a mesma da 

EQ. 4.7. Os demais parâmetros são como indicado na FIG. 5.1.

FIG. 5.1: Percurso TxA'Rx para onda refratada, para recepção acima da copa das árvores.

A expressão de campo adotada para representar o cenário de área aberta foi a de um 

dipolo vertical infinitesimal sobre solo plano com perdas, como em (BALANIS, 2005).

 5.1.2 DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO

Para gerar diagramas de radiação representativos dos cenários considerados, adotou-se 

uma distância entre a antena receptora e a origem do eixo cartesiano na FIG. 5.1 igual  a 

10 km,  ou  seja,  com folga  de  pelo  menos 67  vezes  o  comprimento  de  onda  mais  baixo 

avaliado (150 m em 2 MHz). A antena transmissora estava a uma altura hT = 1,5 m. Como o 

interesse era no diagrama de radiação normalizado, adotou-se um momento de dipolo I l = 1 

nas EQS. 5.1 e 5.2. 
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A FIG. 5.2 mostra os diferentes comportamentos dos diagramas de radiação do campo 

elétrico em área aberta para as frequências de 2 MHz, 30 MHz e 100 MHz. Nesses diagramas, 

as propriedades elétricas de solo foram as correspondentes às do solo típico de floresta do tipo 

3, indicadas na TAB. 4.1. A apresentação unilateral do lóbulo do diagrama de radiação está 

associada  à  simetria  com  relação  ao  eixo  h da  FIG.  5.1,  sendo  apenas  uma  forma  de 

simplificar a imagem que é mostrada na FIG. 5.2. As frequências de 2 MHz e 30 MHz têm os 

diagramas mais semelhantes, mostrando que o efeito desse solo cria pequena elevação do 

único lóbulo de irradiação, e maior abaulamento do feixe na frequência mais baixa. Em 100 

MHz surge mais um lóbulo no diagrama porque a altura da antena de transmissão é maior que 

¼ do comprimento de onda, como previsto em (BALANIS, 2005).

(a)   (b)       (c)

FIG. 5.2: Diagramas de radiação em área aberta (ângulo a): (a) 2 MHz. (b) 30 MHz. (c) 

100 MHz.

Com base nas EQS. 5.1 e 5.2, foram gerados diagramas de radiação da antena dentro 

dos quatro tipos de florestas citados na TAB. 4.1. As FIGS. 5.3 (a) e 5.3 (b) revelam que nas 

florestas do tipo 1 e 2 houve pouca diferença entre os diagramas das frequências de 2 MHz e 

30 MHz. A FIG. 5.3 (c) mostra que dentro da floresta do tipo 3, em 30 MHz, ocorreu a maior 

elevação entre as três frequências testadas. Pode ser observado na FIG. 5.3 (d) que a maior 

diferença aconteceu na floresta do tipo 4, sendo a maior elevação em 100 MHz. 
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(a) (b)

(c)                (d)

FIG. 5.3: Diagrama de radiação (ângulo a): (a) na floresta do tipo 1 (hf = 5 m). (b) na floresta 

do tipo 2 (hf = 10 m). (c) na floresta do tipo 3 (hf = 20 m). (d) na floresta do tipo 4 (hf = 30 m).

Como foi  possível  observar,  os  diagramas  de  radiação  de  campo variaram com a 

densidade das florestas e com as frequências. Para uma análise comparativa, os valores dos 

ângulos de máximo na floresta (αmf) e ângulos críticos (αc) estão apresentados na TAB. 5.1. 

Em 2 MHz a variação dos ângulos de máximo foi muito baixa, na ordem de 4°; em 30 MHz  e 

100 MHz a variação foi maior à medida que a densidade da floresta aumentou. Na floresta do 
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tipo 3, em 30 MHz, houve maior elevação entre as três frequências, contrariando o aumento 

constante de elevação do diagrama com a frequência. Na floresta do tipo 4 as elevações dos 

ângulos de máximo, em 30 MHz e 100 MHz, foram de forma expressiva maiores que nas 

outras florestas. Os ângulos críticos  (αc) seguiram a tendência de variação dos ângulos de 

máximo na maior parte da faixa de frequências analisada, mas em proporções diferentes. A 

comparação entre o  ângulo de  máximo e ângulo crítico  revela  que não  houve correlação 

expressiva entre esses ângulos, de maneira geral.

TAB. 5.1: Ângulos de elevação (a) dos diagramas de radiação no ambiente de floresta.

Meio
Ângulo de máximo (ααααmf) Ângulo crítico (ααααc = 90o - θθθθc)

2 MHz 30 MHz 100 MHz 2 MHz 30 MHz 100 MHz

floresta 1 25,6º 25,6º 21,2° 21,2º 10,2º 9,9°

floresta 2 26,6º 27,6º 23,8o 35,3º 18,2º 17,6°

floresta 3 29,8º 35,4º 32,0° 50,8º 29,7º 28,8°

floresta 4 26,2º 49,2o 50,8° 65,4º 38,7º 35,7°

Estendendo a comparação dos resultados para a faixa de 2 MHz a 200 MHz, a FIG. 

5.4 apresenta as curvas dos ângulos de máximo na floresta (αmf) e em área aberta (αma) e 

versus ângulos críticos (αc) para as quatro florestas. Para o cálculo de αma, o solo considerado 

foi o correspondente ao de cada floresta, seguindo as indicações da TAB. 4.1. Na maior parte 

da faixa de frequência, os ângulos de máximo nas florestas são maiores que os críticos. Tanto 

os ângulos de máximos, quantos os ângulos críticos cresceram à medida que a densidade da 

floresta aumentou. Os ângulos críticos foram maiores do que os ângulos de máximos em 

frequências baixas e dentro das três florestas mais densas. Pode-se observar que a variação 

entre os ângulos críticos é maior nas frequências mais baixas, e tende a estabilizar à medida 

que a frequência aumenta. A coincidência do ângulo de máximo com o ângulo crítico é uma 

boa referência de frequência de operação para ser usada em determinada floresta, uma vez 

que, a onda lateral tem a característica da sua excitação estar associada ao ângulo crítico. É 

interessante constatar, ainda, que os ângulos de máximo em área aberta são similares aos da 

floresta 1, mas à medida que a floresta encorpa, as curvas dos ângulos de máximo divergem 

cada vez mais.
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FIG. 5.4: Comparação entre ângulos de máximo (amf e ama) e crítico (ac) na faixa de 2 MHz a 

200 MHz: (a) para floresta do tipo 1 (hf = 5 m). (b) para floresta do tipo 2 (hf = 10 m). 

(c) para floresta do tipo 3 (hf = 20 m). (d) para floresta do tipo 4 (hf = 30 m).

Como houve  maior  diferença  entre  os  diagramas  nas  florestas  mais  densas,  cabe 

avaliar  se  existe  alguma  relação  com  a  altura  das  árvores.  Haja  visto  que  as  florestas 

ombrófilas têm dossel uniforme e altura das árvores variando de 20 a 40 metros de altura, 

buscou-se avaliar se existe dependência do diagrama de radiação com a altura das florestas 

para as duas vegetações mais densas. Foram comparadas três alturas para as florestas dos 

tipos 3 e 4, com as frequências de 2 e 30 MHz. 

As FIGS. 5.5 (a) e 5.5 (c) mostram que a diferença entre os diagramas na floresta do 

tipo 3 e 4, respectivamente, é imperceptível para a frequência de 2 MHz. Na FIG. 5.5 (b), em 
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30 MHz, na floresta 3, o ângulo de máximo aumentou com a altura da floresta. Finalmente, na 

floresta do tipo 4, para a frequência de 30 MHz, a FIG. 5.5 (d) mostra maior elevação do 

ângulo de máximo, aumentando-o à medida que a altura da floresta aumenta. Além disso, a 

diferença entre os diagramas das FIGS. 5.5 (b) e (d) também foi maior.

        

   (a)                    (b)

            

(c)                (d)

FIG. 5.5: Diagramas de radiação (a) para florestas do tipo 3 e 4 variando-se altura de floresta 

e frequência: (a) 2 MHz em floresta do tipo 3. (b) 30 MHz em floresta do tipo 3. (c) 2 MHz 

em floresta do tipo 4. (d) 30 MHz em floresta do tipo 4.
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Como é conhecido, o campo tem forte contribuição da onda lateral (TAMIR, 1967). 

Esperava-se que nas florestas mais densas a maior intensidade de campo irradiasse de maneira 

que o lóbulo principal apontasse para a direção θc.  Nas florestas dos tipos 1 e 2, que têm 

menor densidade, a direção de maior irradiação ocorre quase paralela ao solo. A contribuição 

das florestas mais densas foi: aumento da elevação do ângulo de máxima intensidade; maior 

diferença  entre  os  diagramas  de  radiação  com as  frequências;  e  o  diagrama  aumentou  o 

ângulo de máximo à medida que a altura da floresta também aumentou.

 5.2 COMPORTAMENTO COMO ELEMENTO DE CIRCUITO

 5.2.1 METODOLOGIA ADOTADA

Neste estudo, a abordagem foi simplesmente considerar uma antena dipolo inserida em 

um meio com propriedades elétricas de florestas nas faixas de HF e VHF, ou seja, com os 

valores  indicados  na  TAB.  4.1.  Esta  abordagem  “pessimista”  exacerba  os  efeitos  da 

vegetação, que na verdade compõe apenas uma camada de altura finita de algumas dezenas de 

metros, mas permite o uso das expressões analíticas de resistência e reatância de uma dipolo 

conhecidas, dadas pelo método da força eletromotriz induzida, como em (BALANIS, 2005).

A resistência de radiação e a reatância (com referência ao máximo de corrente) de uma 

antena dipolo fina vertical em um meio sem perdas qualquer é dada por (BALANIS, 2005):

Rr = Rm =
η

2π {C + ln(kl) � C i(kl ) +
1
2

sen (kl) [Si(2 k l) � 2 Si(k l )]

+
1
2

cos (kl )[C + ln(k l /2) + C i(2 k l) � 2 Ci(k l)]}=ηRmn (5.4)

X m =
η

4π
{2 Si(k l) + cos(k l )[2 Si(k l) � Si(2 k l)]

� sen (k l)[2Ci(k l ) � Ci(2 k l ) � Ci(2k a
2

l )]}=η X mn (5.5)

em que Si(x)  e  Ci(x)  são  as  funções  integrais  seno  e  cosseno  (BALANIS,  2005),  C é  a 

constante de Euler (igual a 0,5772156649), l é o comprimento do dipolo e k é a constante de 

fase no meio. 
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Para um meio com perdas, a constante de fase k é dada por:

k=ω√µǫ √ 1
2 [√1+( σωǫ)

2

+1] (5.6)

onde ω é a frequência angular (rad/s), σ é a condutividade (S/m), µ é a permeabilidade (H/m) 

e ε a permissividade do meio (F/m). A impedância intrínseca do meio η (Ω), por sua vez, é 

dada por:

= j
 j

(5.7)

Como a impedância intrínseca é complexa, a impedância  Z da antena em um meio 

com perdas é dada por:

Z=Rr+ j X m=η⋅(Rmn+ j X mn)=[ℜ(η)+ j ℑ(η)]⋅(Rmn+ j X mn) (5.8)

Rr=ℜ(η)Rmn�ℑ(η) X mn (5.9)

X m=ℑ(η)Rmn+ℜ(η) X mn (5.10)

onde  Rmn e  Xmn são como indicados nas EQS. 5.4 e 5.5, usando-se a constante de fase da 

EQ. 5.6.

 5.2.2 IMPEDÂNCIA E PERDA DE RETORNO

Usando a metodologia proposta para  o  estudo do comportamento da antena como 

elemento de circuito,  buscou-se conhecer as respostas da antena em cada tipo de floresta, 

seguindo a classificação da TAB. 4.1. Para cada cenário, a resistência de radiação, a reatância 

e a perda de retorno do dipolo foram calculadas e comparadas aos valores de espaço livre. O 

dipolo considerado tem comprimento de 6 m, 2 mm de diâmetro, e a faixa de frequência foi 

assumida entre 4 e 104 MHz. 
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O comportamento da resistência de radiação do dipolo foi diferente entre os quatro 

tipos de florestas, assim como as respostas do dipolo dentro de cada uma das florestas foram 

diferentes da resposta de espaço livre. A FIG. 5.6 apresenta as curvas de resistência do dipolo 

dentro das quatro florestas, e a resposta do dipolo no espaço livre. Em essência, a velocidade 

de fase é tanto menor quanto mais densa for a floresta, e com isso, o comprimento de onda 

efetivo  diminui.  Como o  comprimento  da  antena  é  fixo,  o  efeito  observado é  o  de  uma 

“compressão”  da  resposta,  da  direita  para  esquerda,  com  as  ressonâncias  ocorrendo  em 

frequências mais baixas na floresta que no espaço livre. Percebe-se, ainda, redução relativa 

dos valores de resistência, em comparação com os de espaço livre, devida à condutividade da 

floresta. Quanto mais densa a floresta, mais claro este comportamento.

A resistência de radiação do dipolo na floresta do tipo 1 apresentou maior amplitude e 

aproximação do resultado do espaço livre, como pode ser observado na FIG. 5.6 (a). Além 

disso, neste tipo de floresta, a oscilação da impedância foi menor do que nos outros casos. Na 

floresta do tipo 4, a resposta da antena, além de ter a maior oscilação, teve a menor amplitude 

da resistência em toda faixa de frequência, se comparada às demais situações.

Pressupondo um rádio com impedância de saída de 50  Ω,   os seguintes resultados 

foram obtidos: 

● No espaço livre o casamento de impedância ocorreu a 22 MHz.

● As frequências de ressonância diminuíram à medida que a densidade das florestas 

aumentou.

● A resposta na floresta do tipo 1 praticamente coincidiu com a de espaço livre.

● Na floresta 4 a primeira ressonância foi ≅ 5 MHz menor que a de espaço livre.

A variação  da  reatância  da  antena  entre  os  meios  é  apresentada  na  FIG.  5.7.  As 

comparações feitas entre o espaço livre e todos os tipos de florestas mostram comportamento 

análogo ao da resistência, o que era de se esperar, em função do mesmo tipo de dependência 

com os parâmetros elétricos. As frequências de ressonâncias no espaço livre foram iguais a 

24 MHz, 53 MHz, 74 MHz e 103 MHz. Dentro das florestas,  as frequências de operação 

tenderam a diminuir com o aumento da densidade da mata, assim como os módulos máximos 

da reatância. 

72



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300

Frequência (MHz)

R
r (

Ω
)

 

 

Floresta 1

Espaço Livre

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300

Frequência (MHz)

R
r (

Ω
)

 

 

Floresta 2

Espaço Livre

      (a)           (b)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300

Frequência (MHz)

R
r (

Ω
)

 

 

Floresta 3

Espaço Livre

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300

Frequência (MHz)

R
r (

Ω
)

 

 

Floresta 4

Espaço Livre

       (c)            (d)

FIG. 5.6: Resistência de radiação do dipolo considerado na faixa de 4 a 104 MHz para quatro 

tipos de florestas e espaço livre: (a) floresta 1. (b) floresta 2. (c) floresta 3. (d) floresta 4.

É interessante destacar que a redução das frequências de ressonância, com relação às 

do espaço livre, leva a inversões de fase na reatância em algumas sub-bandas. Por exemplo, 

para floresta 4, entre 18 e 22 MHz aproximadamente, no espaço livre a reatância é capacitiva, 

enquanto que na floresta ela é indutiva.

A perda de retorno (com relação a uma impedância de 50 W) nos cenários de floresta 

manteve  o  comportamento  de  “compressão”  da  resposta  de  frequência,  da  direita  para 

esquerda,  observado na resistência e na reatância.  Como esta característica era comum às 

partes real e imaginária da impedância da antena, de fato, isto era esperado. A FIG. 5.8 ilustra 

as respostas para o dipolo considerado nos cenários analisados.
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FIG. 5.7: Reatância do dipolo considerado na faixa de 4 a 104 MHz para quatro tipos de 

florestas e espaço livre: (a) floresta 1. (b) floresta 2. (c) floresta 3. (d) floresta 4.

Como nas respostas de impedância, quanto mais densa a floresta, maior a diferença 

observada com relação à resposta no espaço livre. É interessante observar, entretanto, que as 

perdas de retorno nas frequências de operação não apresentam um comportamento padrão 

quanto à densidade da floresta. Por exemplo, analisando a primeira ressonância, a perda de 

retorno é maior que a de espaço livre nas florestas 3 e 4, mas é menor nas florestas 1 e 2.
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FIG. 5.8: Perda de retorno do dipolo considerado na faixa de 4 a 104 MHz para quatro tipos 

de florestas e espaço livre: (a) floresta 1. (b) floresta 2. (c) floresta 3. (d) floresta 4.

 5.3 TESTES EXPERIMENTAIS

 5.3.1 METODOLOGIA DE TESTE

Os testes experimentais tiveram como objetivo obter dados de campo para comparar 

com os resultados teóricos, de forma a validar qualitativamente a metodologia proposta. Dada 

a limitação natural do modelo teórico descrito na seção 5.2, de abordagem pessimista (efeitos 

da floresta exagerados), usá-lo para uma validação quantitativa seria inadequado.

A metodologia constituiu-se em medir parâmetros de impedância de uma antena em 

uma  área  aberta  e  num  trecho  de  floresta  ombrófila,  reproduzindo  o  mesmo  tipo  de 
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comparação  apresentado  na  seção  5.2.  Nos  testes,  foi  empregado  um  conjunto  com 

características de um rádio tático e antena monopolo.

 5.3.2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO

As medições em floresta foram realizadas na encosta do morro da Urca voltada para 

Praia Vermelha, no bairro da Urca, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A área é composta 

por exemplares típicos da Mata Atlântica. A FIG. 5.9, extraída do aplicativo GoogleTM Earth, 

ilustra o local de medidas (marcador AF). Estima-se que a altura média do topo das árvores 

fica entre cerca de 10 e 15 m, com relação ao terreno, que é inclinado. 

FIG. 5.9: Fotografia com a vista aérea do morro da Urca, extraída do Google™ Earth.

A escolha da encosta do morro da Urca como local  de medições representativo de 

floresta é justificada pelos seguintes fatores: trata-se de uma área com cobertura vegetal típica 

da  Mata  Atlântica;  a  vegetação  está  distribuída  em  uma  área  sem  dimensões  estreitas, 

mantendo  a  proporcionalidade  entre  os  lados  e  grandes  dimensões  comparadas  ao 

comprimento de onda, que é uma característica importante para medidas da faixa de HF; o 

local da floresta é de fácil acesso e aberto ao público em geral, a partir de trilhas ao longo da 
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pista Cláudio Coutinho, que margeia a encosta por quase 1,3 km.

As medições em área aberta foram realizadas no mesmo bairro, mais precisamente no 

meio da praça General Tibúrcio, na posição indicada aproximadamente pelo marcador AA na 

FIG. 5.9.

Os experimentos foram feitos com um conjunto constituído de caixa metálica e antena, 

para simular o uso de um conjunto-rádio tático típico. Foi utilizada uma caixa de alumínio 

com dimensões 24,0 × 17,0 × 12,0 cm3 , que funcionou como referência de plano de terra, 

como num rádio tático. A antena utilizada foi construída sob encomenda para ser um elemento 

próximo ao que é utilizado em alguns rádios portáteis que operam na faixa de HF e VHF. Foi 

montado um monopolo cilíndrico de 3 m de comprimento, dividido em uma base vazada de 

1,50 m  de  comprimento  e  1,10 cm  de  diâmetro,  e  uma  haste  maciça  de  1,70 m  de 

comprimento  e  0,80 mm de  diâmetro,  na  parte  superior.  Uma parte  de  20,0 cm da  haste 

maciça era encaixada no topo da base para formar a antena monopolo de 3 m. Essa escolha de 

montagem permite a utilização de uma antena de 1,5 m (só a base) ou de 3 m (base e haste).

As  medições  foram  feitas  usando  um  analisador  portátil  vetorial  (de  rede  e  de 

espectro) AEA Echo 1000, da AEA Technologies. Além da antena de 3 m e da caixa metálica, 

utilizou-se um tripé metálico. A antena era ligada ao analisador por um cabo coaxial de 5 m de 

comprimento. Escolheu-se a faixa de 4 a 104 MHz para os testes (a mesma da seção 5.2), com 

resolução de 0,4 MHz (250 pontos – única opção do equipamento).

A primeira etapa das medições foi na área aberta escolhida. O terreno do local era 

plano  e  arenoso.  Procurou-se  posicionar  a  antena  o  mais  afastada  possível  dos  objetos 

metálicos da praça (postes de luz e monumento histórico). Primeiro, mediu-se apenas com o 

conjunto, suspenso a 1,50 m de altura, suportado pelo tripé metálico. Em seguida, no mesmo 

local, a medida era tomada com uma pessoa próxima, de costas para o conjunto, simulando a 

situação típica de um operador de rádio, como ilustrado na FIG. 5.10. Embora o efeito de 

acoplamento da antena com o corpo do operador não tenha sido contemplado no modelo 

teórico  da  seção  5.2,  havia  interesse  de  avaliá-lo  também neste  trabalho,  mesmo que  só 

empiricamente.

As medidas em floresta seguiram a mesma configuração da área aberta, ou seja, sem e 

com a presença  do operador.  A FIG.  5.11 ilustra  o primeiro caso,  destacando o conjunto 

inserido no meio do trecho de mata.
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FIG. 5.10: Medição da impedância da antena considerada na área aberta escolhida.

FIG. 5.11: Medição da impedância da antena considerada no trecho de floresta escolhido.
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 5.3.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Os dados medidos foram transferidos do analisador para um PC, através do software 

que acompanha o equipamento (Echo PC Vision).  Inicialmente,  o  registro  da resposta da 

antena  foi  lido  e  gravado  como  planilha.  A planilha  gerada  pelo  software dispunha  da 

informação  vetorial  em  8  formas  distintas,  inclusive  como  impedância  (resistência  e 

reatância) e perda de retorno.

As informações gravadas na planilha foram tratadas e exportadas para um formato 

capaz de ser lido em um programa desenvolvido no MatLab®. Os vetores com os dados eram 

lidos no programa, e em seguida eram gerados gráficos de variação das respostas medidas 

com a frequência, na faixa observada (4 – 104 MHz).

A forma  como  os  resultados  eram  apresentados  permitiu  fazer  comparações  do 

comportamento de cada parâmetro da antena nos meios onde as medições foram feitas. Além 

disso,  foi  possível  escolher  as  comparações  entre dois  critérios distintos.  Como exemplo, 

comparar ambiente aberto e floresta; ou com influência do corpo e sem influência do corpo. 

A FIG. 5.12 apresenta a resistência de radiação, a reatância e a perda de retorno da 

antena considerada, comparando os valores medidos na área aberta com os da floresta, sem a 

proximidade do operador. Na área aberta, as amplitudes da resistência e da reatância foram 

maiores  que dentro  da floresta.  Observa-se que houve deslocamento para esquerda muito 

tênue das respostas de resistência e reatância na floresta, com relação às respostas em área 

aberta.

A FIG. 5.13 mostra os resultados com a influência do corpo humano, tanto na área 

aberta quanto dentro da floresta. Os resultados foram similares aos da FIG. 5.12. Em qualquer 

meio, o corpo influenciou os resultados mais notadamente nas frequências mais elevadas. No 

geral, o corpo do operador afetou um pouco o casamento de impedância, fazendo com que 

diminuíssem as reflexões entre a porta da antena e o instrumento de medição. Comparando as 

FIGS. 5.12 (c) e 5.13 (c), o casamento com 50  Ω foi um pouco melhor com a presença do 

operador na frequência de operação de maior perda de retorno (≈ 70 Mhz).
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              (a)      (b)                   (c)

FIG. 5.12: Comparação dos parâmetros de circuito da antena considerada em área aberta e 

dentro da floresta do morro da Urca: (a) resistência de radiação. (b) reatância da antena. (c) 

perda de retorno.

 
              (a)      (b)                   (c)

FIG. 5.13: Comparação dos parâmetros de circuito da antena considerada em área aberta e 

dentro da floresta do morro da Urca, com a presença do operador: (a) resistência de radiação. 

(b) reatância da antena. (c) perda de retorno.

A FIG.  5.14  apresenta  a  comparação  da  resposta  frequencial  da  perda  de  retorno 

medida  com  uma  das  respostas  teóricas  da  seção  5.2.  Escolheu-se  como  referência  de 

comparação a floresta do tipo 1. Apesar da floresta do tipo 2 ser mais próxima da realidade do 

trecho de mata da encosta do morro da Urca, a modelagem teórica foi pessimista. Em função 

disso,  tomou-se  este  critério  de  escolha  por  uma  floresta  de  menor  densidade  para 

comparação. Ainda, apesar da referência de plano de terra dos testes experimentais não ser 

ideal, ou seja, de não haver um plano de terra grande comparado com o maior comprimento 

de onda observado (75 m), muito pelo contrário, adotou-se o dipolo equivalente de 6 m para 

comparar com o monopolo real de 3 m dos testes experimentais. 
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FIG. 5.14: Comparação dos resultados da perda de retorno em área aberta e no trecho de 

floresta do morro da Urca: (a) teste teórico usando um dipolo de 6 m, em floresta do tipo 1. 

(b) teste experimental usando conjunto com antena monopolo de 3 m.

Observa-se na FIG.  5.14,  que a primeira ressonância teórica em torno de 25 MHz 

também está presente nos resultados experimentais, assim como a ressonância em 70 MHz. 

Nos dois casos, uma diferença de cerca de 3 dB é observada entre os valores teórico e medido, 

um valor não tão grande considerando a forte limitação da referência de plano de terra da 

caixa metálica. É interessante comentar, ainda, que a “compressão” para esquerda da resposta 

na floresta é observada mais claramente na ressonância de 25 MHz, mas não na de 70 MHz. 

A presente análise mostra que o efeito da floresta é observável, mas a metodologia 

adotada não é precisa nem adequada o suficiente para uma avaliação quantitativa aceitável. 

Mantendo a modelagem teórica de Tamir para a floresta (meio homogêneo isotrópico com 

perdas), o procedimento experimental mais adequado para uma análise comparativa envolve a 

realização de várias medidas num mesmo trecho de floresta, alternando situações relativas à 

proximidade entre a antena e os troncos de árvores ao redor.  Acredita-se,  portanto,  que a 

comparação de valores teóricos com as médias de valores medidos numa mesma região deve 

levar a resultados mais exatos.
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6. PROPOSTA DE ANTENA PARA USO EM FLORESTA

Uma antena para comunicação tática portátil em floresta deve ser compacta, porém o 

mais eficiente possível. Para tal, o conhecimento prévio da característica de radiação nesse 

ambiente peculiar pode ser um diferencial considerável. Neste sentido, torna-se interessante 

explorar o mecanismo da onda lateral presente em florestas, fazendo com que o campo seja 

irradiado na direção de ângulo crítico. 

Neste capítulo, propõe-se um modelo de antena tática portátil para uso em florestas, 

que tem como diferencial o requisito de apontamento para a direção de ângulo crítico. Uma 

topologia  que permite  explorar  esse  conceito  e  ao  mesmo tempo compactar  a  antena  foi 

escolhida,  a  meander-line  ou  serpenteada,  como  explicado  ao  longo  do  texto.  Análises 

preliminares de alguns modelos de antenas desse tipo foram realizadas com apoio do CST, e 

duas configurações específicas foram escolhidas para serem montadas e testadas em campo. 

Os principais resultados experimentais e simulados (no CST) são apresentados e analisados ao 

final deste capítulo, concluindo parcialmente sobre a validade da técnica proposta.

 6.1 ANTENA PROPOSTA – REQUISITOS E METODOLOGIA DE ESCOLHA

Inicialmente,  foram  estabelecidos  os  requisitos  aos  quais  as  antenas  propostas 

deveriam atender. Os modelos deveriam servir para um sistema de comunicação tático móvel 

pessoal. Para isso, as antenas projetadas deveriam: permitir a portabilidade e a mobilidade; 

não  exigir  muito  esforço  físico  do  operador  para  carregá-los  nas  costas;  e  melhorar  os 

recursos  que  existem  atualmente,  como  reduzir  o  tamanho  das  antenas  em  relação  ao 

monopolo  de  3 m  (por  exemplo).  Em atenção  ao  exposto,  foram  definidos  os  seguintes 

critérios:

– faixa de frequências de HF e VHF e potências máximas da ordem de dezenas 

de watts, por serem apropriadas para a operação do tipo de sistema no ambiente em questão;

– material  da  antena  composto  por  fios  de  cobre  de  diâmetro  relativamente 

pequeno (para não aumentar muito o peso), que são fáceis de moldar,  podem ser cortados e 

soldados  sem  ferramentas  especiais,  têm  rigidez  mecânica  boa  para  uma  antena,  e  são 

vendidos no mercado local a custo relativamente baixo;

– distribuição da área da antena limitada às dimensões típicas da mochila que o 
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operador carrega nas costas, e também visando à redução da altura da antena, já que antenas 

elevadas dificultam a mobilidade do operador.

A identificação  de  um tipo  de  configuração  de  antena  apropriado  para  o  uso  em 

floresta teve por base o mecanismo de propagação predominante em floresta, a onda lateral. 

Das análises apresentadas nos capítulos 4 e 5, entende-se que a antena ideal para comunicação 

tática pessoal em floresta deve manter um comportamento onidirecional no plano azimutal, 

mas diretivo na direção coincidente com o ângulo crítico no plano vertical. Uma configuração 

de antena que apresente um ou mais parâmetros geométricos que permitam ajustar o ângulo 

de apontamento, seguindo aqueles objetivos, é uma boa candidata.

A FIG. 6.1. apresenta diagramas de radiação de plano vertical de dipolos vertical (a) e 

horizontal (b) sobre solo, em alturas menores ou iguais a ¼ ou ½ do comprimento de onda, 

respectivamente. Observa-se que a primeira configuração tende a apontar a radiação para a 

direção rasante ou rente ao solo (θ = 90°), enquanto a horizontal aponta para o céu (θ = 0°). 

(a)          (b)

FIG 6.1: Diagramas de radiação de plano vertical de um dipolo infinitesimal sobre solo 

condutor perfeito e real, para polarização: (a) vertical. (b) horizontal (BALANIS, 2005).

Com base no comportamento de dipolos horizontal e vertical sobre o solo indicado na 

FIG. 6.1, veio a ideia de se escolher uma configuração de antenas que combinasse esses dois 

modos de radiação. Essa proposta permitiria controlar o comportamento de radiação, a fim de 

apontar o feixe principal na direção do ângulo crítico da onda lateral. Considerando essa ideia 

e para atender também aos requisitos de sistema definidos, chegou-se a escolha de antenas do 

tipo  meander-line ou  serpenteadas,  como  o  exemplo  mostrado  na  FIG.  6.2.  A diferente 
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composição de segmentos horizontais e verticais confere grau de liberdade para se buscar um 

apontamento  específico  de  radiação,  como o desejado  para  o  ambiente  de floresta.  Além 

disso, por ocupar o volume ao seu redor de modo mais eficaz que os dipolos convencionais, 

espera-se também um aumento na largura de banda relativa da antena (BALANIS, 2005).

FIG. 6.2: Antena meander-line.

Um estudo preliminar usando o software CST® foi realizado para avaliar o aspecto de 

radiação  do  tipo  de  antena  escolhido  (meander-line)  com os  critérios  estabelecidos.  Três 

modelos de antenas meander-line foram simulados, conforme descrições da TAB. 6.1. Além 

das  antenas,  foi  simulada  uma  caixa  de  alumínio  com  dimensões  24 × 17 × 12 cm,  que 

representou o rádio tático. Uma porta discreta de 50 Ω de impedância e 1 cm de altura foi 

utilizada para excitação das antenas, ligada na caixa em 1,74 m.

O estudo considerou as antenas no espaço livre mas a 1,75 m de altura sobre um solo 

com  características  elétricas  iguais  às  do  terreno  da  floresta  do  tipo  2  (εrs = 1,1  e 

σrs = 10 mS/m). Uma frequência em HF e outra em VHF foram consideradas para monitorar 

os diagramas de radiação (30 e 100 MHz, respectivamente).

O teste feito com a Antena 1, modelo com maior comprimento horizontal em relação 

ao solo (x = 35 cm), tem os resultados apresentados nas FIGS. 6.3 e 6.4, para HF e VHF, 

respectivamente. Em 30 MHz, o diagrama de radiação foi distribuído entre 2,5 dBi e 4,5 dBi 
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em todas as direções de azimute, inclusive, na direção normal ao solo (θ = 0°). Nota-se que a 

diretividade da Antena 1, operando em 30 MHz, foi maior nos valores dos ângulos  θ mais 

altos. Em 100 MHz, a diretividade variou de forma abrupta, tanto em azimute quanto em 

elevação. Além disso, o diagrama de radiação perdeu o formato quase semiesférico que tinha 

em 30 MHz.

TAB. 6.1: Coordenadas dos segmentos das antenas meander-line de teste preliminar no CST®.

Modelo
Coordenadas

x (cm) y (cm) z (cm)

Antena 1

1 1 175

1 1 176

1 -5 176

25 -5 176

25 -5 130

-10 -5 130

-10 -5 165

10 -5 165

10 -5 135

Antena 2

1 1 175

1 1 176

1 -5 176

1 -5 235

20 -5 235

20 -5 135

5 -5 135

5 -5 205

Antena 3

1 1 175

1 1 176

1 -5 176

1 -5 235

10 -5 235

10 -5 135

5 -5 135

5 -5 205

85



FIG. 6.3: Diagrama de radiação da Antena 1 em 30 MHz.

FIG. 6.4: Diagrama de radiação da Antena 1 em 100 MHz.
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A Antena 2 teve o seu comprimento (x = 15 cm), em relação ao solo, reduzido em 

comparação ao comprimento da Antena 1. Apesar de haver a redução do comprimento,  o 

modelo  teve  a  altura  alongada  na  mesma proporção  do comprimento  perdido,  mantendo, 

portanto, o mesmo comprimento total. As FIGS. 6.5 e 6.6 mostram os diagramas da Antena 2, 

em 30 MHz e 100 MHz, respectivamente. Em 30 MHz, a diretividade máxima de 4,67 dBi 

ocorreu em 30° <  φ < 330°, 150°  <  φ < 210° e  90° <  θ < 180°. A face com maior área da 

antena  tem  a  diretividade  mais  baixa,  principalmente,  onde  θ <  30°.  Na  frequência  de 

100 MHz, surgiu mais um lóbulo,  sendo que a maior  diretividade,  de 7,8 dBi,  esteve em 

θ < 20°, e no lóbulo secundário a diretividade máxima chegou no máximo a 3 dBi.

Para concluir os testes preliminares foi simulada a Antena 3, com menor comprimento 

em relação ao solo que os dois modelos anteriores. Com apenas 5 cm de largura e 100 cm de 

comprimento, a Antena 3 foi o modelo de maior dimensão vertical. Os resultados dos testes 

com 30 MHz e 100 MHz estão apresentados nas FIGS. 6.7 e 6.8, respectivamente. Com 30 

MHz a maior diretividade (5,07 dBi) ocorreu em baixa elevação, no sentido das extremidades 

da antena. Em 100 MHz, surgiram dois lóbulos: o principal com 7,9 dBi em direção rasante; e 

o secundário, com diretividade de até 4 dBi, em elevação intermediária (entre 0o e 90o). 

FIG. 6.5: Diagrama de radiação da Antena 2 em 30 MHz.
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FIG. 6.6: Diagrama de radiação da Antena 2 em 100 MHz.

FIG. 6.7: Diagrama de radiação da Antena 3 em 30 MHz.
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FIG. 6.8: Diagrama de radiação da Antena 3 em 100 MHz.

Os testes preliminares mostraram que o modelo de antena  meander-line apresentou 

aderência à ideia de ajustar a direção de maior intensidade de radiação. O efeito de apontar em 

determinada  direção  visa  melhorar  a  contribuição  da  onda  lateral  como  mecanismo  de 

propagação dentro da floresta. 

 6.2 ESCOLHA DAS CONFIGURAÇÕES DOS PROTÓTIPOS

Os testes de conceito feitos no espaço aberto no ambiente de simulação do  software 

CST® mostraram  que  as  antenas  meander-line apresentam  o  potencial  de  apontamento 

desejado da ideia proposta.  Para o projeto dos protótipos,  pensados para uso em floresta, 

buscou-se inserir o efeito da vegetação no ambiente de simulação do CST.

Em testes preliminares, chegou a se considerar um modelo de floresta com elementos 

discretos (tronco de árvores, folhagem e solo). Para isto, foi usado o CST® em um computador 

com processador INTEL® Duo CoreTM (INTEL, 2010) de 2 GHz e 4 MB de memória RAM. 

Apesar de ser um modelo mais realista, não correspondeu com resultados satisfatórios, porque 

não foi possível concluir as simulações devido à falta de memória para o processamento.
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A forma usada para contornar as dificuldades de um modelo detalhado com elementos 

discretos foi considerar um modelo de camada de floresta homogênea, como nos trabalhos de 

TAMIR (1967, 1968 e 1977). O modelo inserido está representado na FIG. 6.9.

FIG. 6.9: Modelo de camada de floresta usado no CST®.

A floresta do tipo 3 foi representada no modelo do CST®, onde o comprimento dos 

lados da floresta e a profundidade do solo são infinitos. O software CST® atribui as dimensões 

do objeto vizinho à condição de contorno.  Os lados da floresta e o solo eram vizinhos ao 

aberto, e a região de cima era aberto acrescido de espaço. Além da floresta e do solo, foi 

considerada a caixa do conjunto rádio tático de alumínio com dimensões 24 × 17 × 12 cm e as 

antenas de fio de cobre de 2 mm e com comprimento de 3 m. A distância do conjunto rádio 

tático às bordas da área de floresta no CST foi a distância radiana para a frequência mais 

baixa  de  HF (3 MHz),  ou  seja,  ≈ 16 m.  O  valor  assumido  foi  o  mínimo  que  permitiu  a 

simulação do modelo, porque, o ajuste da malha do modelo (mesh) depende da relação de 

tamanho dos elementos com o comprimento de onda. Como em 6.1, foram consideradas as 

frequências de 30 MHz e 100 MHz nos testes.

Foram projetadas duas antenas  meander-line  com diferentes dimensões de largura e 

altura. Foi projetada uma antena com maior ocupação vertical, com dimensões 5 × 100 cm². A 

segunda antena  meander-line  tinha dimensões 40 × 50 cm², e curvas com espaçamentos de 

10 cm. A FIG. 6.10 mostra os desenhos esquemáticos das antenas meander-line projetadas.
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(a) (b)

FIG. 6.10:  (a) Antena meander-line vertical. (b) Antena meander-line horizontal.

 6.3 MONTAGEM E MEDIDAS EXPERIMENTAIS DOS PROTÓTIPOS

As duas antenas meander-line da FIG. 6.10 foram montadas com fio de cobre de 2 mm 

e Depron11. O conector das antenas era tipo N, fêmea, e um cabo foi usado para ligar a antena 

até a caixa de alumínio, que tinha função de plano de terra. O fio de cobre foi modelado de 

forma artesanal e, para isso, foram usados dois alicates e uma fita métrica. Após os contornos 

das antenas serem feitos, o conector N foi soldado com estanho. A última parte foi fixar cada 

antena a uma placa de Depron, para permitir a sustentação do fio de cobre, e fazer a isolação 

com outros metais, tal como a caixa de alumínio e o tripé que suportava esses componentes.

Para fazer os testes, as antenas meander-line foram ligadas por um cabo até a caixa de 

alumínio. Após essa conexão, o conjunto era ligado, através de um cabo coaxial de 5 m de 

comprimento até o instrumento de medição.  A distância entre o conjunto rádio tático e o 

instrumento era para minimizar o acoplamento da antena com o corpo da pessoa que estivesse 

fazendo as medições.

Foram realizadas medidas de impedância de entrada das antenas nos mesmos locais 

indicados na FIG. 5.9, com os mesmos equipamentos e critérios das medições relatadas no 

11 Poliestireno extrudado (XPS). Também recebe o nome comercial de isopor pluma.

91

100 cm

5 cm

2,5 cm

95 cm

40 cm

10 cm



capítulo anterior. Medidas com a presença do operador de rádio também foram realizadas. A 

FIG. 6.11 ilustra imagens do conjunto de medição na área aberta (Praça General Tibúrcio), 

com os dois protótipos montados em primeiro plano. 

         (a) (b)

FIG. 6.11: Conjunto usado para medição na área aberta com a presença do corpo humano: (a) 

antena meander-line vertical. (b) antena meander-line horizontal.

As medições no trecho de floresta do Morro da Urca foram realizadas primeiro com as 

antenas meander-line sem a presença do corpo humano. Depois foram feitas as medições com 

a presença do corpo. Foram tomados cuidados para que não houvesse diferença das condições 

das medições entre os dois meios. A pessoa que esteve próxima ao conjunto rádio tático na 

área aberta foi a mesma que participou das medições dentro da floresta. As antenas foram 

suportadas por um tripé metálico a 1,5 m de altura.
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 6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A comparação dos  resultados  da  antena  meander-line vertical  na área  aberta  e  no 

trecho  de  floresta  é  apresentada  na  FIG.  6.12,  como  curvas  de  resistência  de  radiação, 

reatância da antena e perda de retorno para a faixa de 4 a 104 MHz. A diferença entre as 

amplitudes  dos  parâmetros  comparados  foi  maior  à  medida  que  a  frequência  aumentava. 

Dentro da floresta, a resistência e a reatância foram menores do que no espaço aberto, e a 

perda de retorno na faixa de 30 MHz e 65 MHz indica que a onda refletida foi menor. Os 

resultados  mostram  que,  dentro  da  floresta,  a  antena  meander-line vertical  melhorou  o 

casamento de impedância com relação ao espaço aberto.

   

              (a)      (b)                   (c)

FIG. 6.12: Comparação do parâmetros de circuito da antena meander-line vertical na área 

aberta e no trecho de floresta do Morro da Urca: (a) resistência de radiação. (b) reatância da 

antena. (c) perda de retorno.

A FIG. 6.13 mostra os resultados, de forma comparativa, da resistência de radiação, 

reatância e perda de retorno da antena meander-line horizontal, no espaço aberto e dentro da 

floresta. Esses resultados mostram que a diferença de amplitude dos parâmetros medidos nos 

dois meios foi maior que com a antena  meander-line vertical. Dentro da floresta, a antena 

meander-line horizontal  não  teve  vantagens  aparentes  sobre  o  casamento  de  impedância, 

diferente do que ocorreu com a antena meander-line vertical. 
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              (a)      (b)                   (c)

FIG. 6.13: Comparação do parâmetros de circuito da antena meander-line horizontal na área 

aberta e no trecho de floresta do Morro da Urca: (a) resistência de radiação. (b) reatância da 

antena. (c) perda de retorno.

A FIG. 6.14 apresenta os resultados da perda de retorno dos testes feitos com as duas 

antenas no espaço aberto e dentro da floresta com a presença do corpo do operador. Essas 

medidas  não  foram conservativas  para  nenhuma das  antenas  meander-line,  em ambos  os 

meios. Apesar de não haver variação da largura de banda, as perdas de retorno em frequências 

mais elevadas apresentaram grande diferença de amplitude entre os dois meios. O ambiente 

de floresta tornou o casamento de impedância melhor em relação ao espaço livre. Diferente do 

teste  sem o  corpo  humano,  o  resultado  com a  antena  meander-line horizontal  dentro  da 

floresta melhorou o casamento de impedância com a presença do corpo humano. 

A FIG 6.15 apresenta as  curvas  da  perda de retorno dos dois modelos  de antenas 

meander-line testadas  no CST®,  tanto para a  área aberta  quanto para  floresta.  O solo foi 

considerado condutor nas simulações de floresta. Ao comparar as simulações no CST® com as 

medidas, o resultado que apresentou maior aproximação foi o mínimo de perda de retorno na 

faixa de 75 MHz da antena meander-line horizontal dentro da floresta. A mudança de nível da 

perda de retorno dentro da floresta ocorreu em frequências menores do que no espaço aberto.
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          (a)      (b)

FIG. 6.14: Comparação da perda de retorno das duas antenas meander-line com a presença do 

corpo humano na área aberta e no trecho de floresta do Morro da Urca: 

(a) meander-line vertical. (b) meander-line horizontal.

Os diagramas de radiação apresentados nas FIGS. 6.16 a 6.19 para as duas antenas, 

segundo  os  testes  com  o  modelo  de  camada  de  floresta  do  CST® mostraram  que  o 

comportamento de radiação dentro e fora da floresta com solo condutor foi conservado. A 

presença da floresta não afetou a direção de máxima irradiação nos testes com os modelos de 

antenas meander-line que foram usados.
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         (a)           (b)

  

         (c)           (d)

FIG. 6.15: Resultados da perda de retorno no CST®: (a) Meander-line vertical no espaço livre. 

(b) Meander-line vertical dentro da floresta. (c) Meander-line horizontal no espaço livre.  (d) 

Meander-line horizontal dentro da floresta.
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FIG. 6.16: Diagrama de radiação da antena meander-line vertical em 30 MHz, dentro da 

floresta com solo condutor.

FIG. 6.17: Diagrama de radiação da antena meander-line vertical em 100 MHz, dentro da 
floresta com solo condutor.

97



FIG. 6.18: Diagrama de radiação da antena meander-line horizontal em 30 MHz, dentro da 

floresta com solo condutor.

FIG. 6.19: Diagrama de radiação da antena meander-line horizontal em 100 MHz, dentro da 
floresta com solo condutor.
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Os ajustes do  software CST® para fazer a simulação com o solo real aumentaram o 

tempo  da  simulação  e  a  exigência  dos  recursos  de  processamento  do  computador.  As 

simulações usando o solo condutor duraram em média 19 min, enquanto que, as simulações 

com o solo real terminaram cada uma em 1 hora e 30 min. A FIG. 6.20 apresenta a perda de 

retorno dentro da floresta com o solo real. A maior diferença do resultado com o solo condutor 

foi que, a antena meander-line horizontal apresentou o mínimo na faixa de 77 MHz. Percebe-

se que houve problemas de convergência para a antena vertical. Os diagramas de radiação dos 

dois modelos de antenas meander-line dentro da floresta com solo real, como o da FIG. 6.21, 

indicam que o modelo de solo utilizado não foi apropriado para a análise desejada, tendo em 

vista as fortes componentes de campo calculadas para a região abaixo do solo.

FIG. 6.20: Perda de retorno simulada no CST das antenas meander-line dentro da floresta com 

solo real.
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FIG. 6.21: Diagrama de radiação da antena meander-line vertical em 30 MHz, dentro da 

floresta com solo real.

Em geral, as antenas meander-line vertical e horizontal foram afetadas pelo efeito da 

floresta,  ainda  que  esse  efeito  não  ocorra  de  mesma forma nos dois  modelos.  Dentro  da 

floresta, a antena meander-line vertical melhorou o casamento de impedância em duas faixas 

de frequências. A antena meander-line horizontal diminuiu o casamento de impedância dentro 

da floresta comparado à área aberta.  Na presença do corpo humano,  o modelo horizontal 

apresentou ser favorecido, melhorando o casamento de impedância dentro da floresta para 

uma faixa de frequência maior, mas a antena meander-line vertical diminuiu o casamento de 

impedância em uma faixa de frequência, bem como nas duas faixas de frequência na área 

aberta.  Independentemente  da  polarização  usada,  as  características  mecânicas  das  antenas 

meander-line apresentaram  vantagens  para  uso  em  florestas,  tornam  melhor  a  ocupação 

espacial da antena, e permitem ajustar o diagrama de radiação.
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7. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi abordada a análise e o projeto de antenas para comunicações em 

florestas densas usando rádios táticos pessoais. O cenário típico foram as florestas ombrófilas, 

compostas das subformações densa, aberta, mista e estacionais decidual e semi decidual. A 

classificação das florestas foi abordada formalmente, o que ainda não havia sido visto em 

trabalhos  científicos  correlatos  da  área  de  antenas  e  propagação.  Buscou-se,  ainda, 

correlacionar essa classificação com a tabela usualmente referida de características elétricas 

de florestas para comunicações em HF e VHF.

Como parte do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre antenas de uso 

em  florestas,  mas  não  foram  encontrados  registros  de  antenas  para  essa  aplicação  nas 

referências consultadas (patentes não foram pesquisadas). De forma alternativa, foi feita uma 

revisão bibliográfica sobre propagação dentro de florestas para conhecer a contribuição dos 

principais mecanismos de propagação dentro de vegetação, em especial, a onda lateral. Além 

disso, o conhecimento sobre os mecanismos de propagação tinha como objetivo, identificar 

ou sugerir uma metodologia para avaliar a influência da floresta sobre as antenas.

Além da  pesquisa  e  estudos  sobre  propagação,  foi  apresentado o levantamento  de 

vantagens, limitações e o panorama tecnológico atual dos rádios e das antenas para aplicações 

táticas  militares.  Assim como não  foi  encontrada  nenhuma referência  bibliográfica  sobre 

antenas  para  uso  em  florestas,  não  foi  identificado  nenhum  modelo  de  antena,  entre  os 

fabricantes pesquisados, com especificação exclusiva ou preferencial para essa aplicação.

Diante  da  escassez  de  material  sobre  antenas  para  florestas,  iniciou-se  o 

desenvolvimento de uma metodologia para avaliar a influência da floresta nas antenas. Em 

especial, o foco no mecanismo da onda lateral levou a fazer uma análise crítica do modelo de 

Tamir, para averiguar os limiares estabelecidos de alcance do sinal dentro da floresta. Em 

particular, verificou-se a potencial influência das demais componentes de propagação da Ótica 

Geométrica na composição do campo total e a questão da curvatura da terra, tendo em vista 

que o modelo assume Terra plana. O comportamento radiante da antena dentro de quatro tipos 

de floresta foi analisado para identificar a correlação do ângulo de máximo apontamento com 

o ângulo crítico do modelo de Tamir. O teste teórico assumiu o meio de floresta e uma área 

aberta  para  comparação,  seja  quanto  ao  comportamento  radiante,  seja  como elemento  de 

circuito. Medidas de perda de retorno foram realizados em trecho de floresta do Morro da 
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Urca, no Rio de Janeiro, para avaliar, na prática, os efeitos da floresta.

Por fim, as antenas meander-line foram apresentadas como modelo sugerido para ser 

usado dentro de florestas. As antenas meander-line apresentam características mecânicas que 

permitem otimizar a ocupação espacial e ajustar o diagrama de radiação, além da versatilidade 

para  mobilidade  e  portabilidade.  Além disso,  as  antenas  meander-line podem fornecer  o 

diagrama de radiação mais diretivo que o da dipolo ou monopolo reta equivalente. Essa é uma 

grande vantagem para uma antena de uso em floresta, por permitir irradiar a maior parte da 

energia  na  direção  que  aumente  a  contribuição  da  onda  lateral,  ampliando  o  alcance  do 

sistema em comparação a rádios que usam antenas convencionais.

 7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

– Otimizar os protótipos que foram montados para teste de conceito, de modo a 

obter antenas que efetivamente consigam melhorar o desempenho de radiação em florestas 

densas.

– Realizar mais medidas de perda de retorno de diferentes antenas portáteis em 

florestas, de modo a obter, de fato, uma maior representatividade estatística dos resultados 

observados nas poucas medidas apresentadas nesta dissertação.

– Analisar outras configurações de antenas com potencial e requisitos similares 

às da meander-line.

– Propor e testar técnicas de medida de diagrama de radiação em florestas.

– Pesquisar bancos de patentes em busca de soluções de antenas para florestas.

– Avaliar com militares experientes em operações de floresta as frequências, as 

antenas e demais ajustes típicos que são adotados, e como isso poderia se relacionar com a 

presente análise.
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