
 
 

Redes Wireless 
 

 
Objetivo: Em uma abordagem intuitiva, teórica, prática e ilustrativa o curso aborda os 

conceitos mais importantes dos sistemas wireless, o comportamento das ondas de 

radiofrequência, independente da tecnologia, assim como as disponíveis na 

atualidade, tais como, 802.11 (a/b/g/n), 802.16 Wi-Max. 

Ao final deste curso o participante terá o conhecimento do funcionamento de um 

sistema wireless, para projetos, analise e gestão de redes indoor (interna) e outdoor 

(externa), em link ponto a ponto e multiponto. 

 

 
Carga Horária: 32 Horas. 

 

 
Publico Alvo: Dirigido a profissionais, instituições e empresas que desejam 

compreender as técnicas envolvidas nas infraestruturas de redes wireless, com 

abordagens teóricas e práticas de implementação dos diversos subsistemas que 

contemplam um moderno sistema. 

 

 
Pré-Requisitos: Conhecimento da ementa do curso Tecnologia de Redes 

 

 

Conteúdo: 
 
 
 

 

Introdução e equipamentos 

Tipos de sistemas de rádio 

Fundamentos de rádio Frequência 

Anatomia da onda 

 

 

 



 
 
 

Comprimento da onda 

Espectro eletromagnético 

Banda ISM 

Sisma de Comunicação 

Modulação 

Características de alteração de sinal 

Frequência portadora 

Tipos de modulação (ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, QAM) 

Relação sinal ruído 

Ganho de RF 

Atenuação de RF 

Efeitos de obstáculos 

Reflexão de RF 

Efeitos de obstáculos sobre RF 

Distorção sobre múltiplos caminhos 

Espalhamento 

Refração 

Difração 

Absorção 

Matemática da radio frequência x pontência 

Decibel 

Irradiador isotrópico 

Irradiador intencional 

Potência isotrópica irradiada efetiva (EIRP) 

Tecnologias wireless 

Transmissão em banda estreita 

Transmissão por espalhamento espectral 

 



 

 

 

Limites de potência de transmissão (2,4Ghz, 5Ghz) 

Considerações quanto a estações de radiação restrita 

HFSS, DSSS e OFDM 

Localização de Access Point 

Taxa de sinalização de dados x Throughput 

Utilizando espectro de 900Mhz 

Legislação SCM 

Consideração quanto a estações de radiocomunicação 

Utilização de potencia por firmeware 

Licenciamento 

Regulamentação 

 

Elementos dos sistemas de rádio 

Princípios de antenas 

Componentes de um sistema de comunicação wireless 

Ganho de antena 

Polarização 

Perda por despolarização 

Azimute e elevação 

Diagrama de visualização 

Dbi e Dbd 

Tipos de antenas 

Beamwidth 

Coeficiente de onda estacionaria 

Acessórios (Amplificadores, protetores, cabos, conectores, pig-tail) 

Instalação de antenas e localização 

Caixas de proteção 

Segurança na instalação 

 



 

 

Alinhamento de antenas 

Teste de conexão e desempenho 
 

 
Conceitos de propagação 

Linha de visada 

Zona de fresnel 

Curvatura da terra 

Radiohorizonte 

Efeito de curvatura da terra 

Calculo de altura de antenas 

Analise de obstrução 

Perda no espaço livre 
 

 
Padrão 802.11 a/b/g/n 

Perspectiva histórica 

Padrões wireless LAN, MAN 

Padrões wireless 802.16 (Wi-Max) 

Padrões wireless 802.11n (MIMO) 

Compatibilidade 

Diferença entre redes 802.11 e 802.3 

O modelo OSI e estrutura de dados 

Camada física e subcamada LCC e MAC 

Wireless e frame ethernet 

Formato do frame de dados wireless 

Dynamic Rate Shifting ou Auto Rate Selection 

Método de acesso ao meio (CSMA/CA) 

RTS/CTS 

Topologias wireless LAN 

IBSS (AD-HOC) 

 



 
 
 

BSS (Infraestrutura) 

ESS (Distribuição) 

Serviços lógicos 

Autenticação e desautenticação 

Privacidade 

Entrega de dados 

Associação 

Re-associação e desassociação 

Fluxos de dados 

SSID, BSSID 

Escaneamento passivo e ativo 

Load Balance 

Considerações de segurança 

Open System, Shared Key, criptografias 

802.1x EAP 

Filtros MAC, VPN, firewall, DMZ 

Ameaças e cuidados (DoS, dDoS, spoof ARP) 

Hotspot 

 
 

 
Metodologia de projeto - Site Survey 

Definição de site survey 

Objetivos do site survey 

Fontes de interferencia 

Atenuação relativa por obstáculos 

Considerações 

Preparando o site survey 



 

Equipamentos para site survey 

Conduzindo um site survey 

Detalhes para um site survey interno 

Detalhes para um site survey externo 

 

Práticas 

Modos de operação 

Montagem 

Site survey 

Configurações avançadas 

 


