
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

TESE DE  DOUTORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLAN BARBOSA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

TD:11/2020 

 

 

 

UFPA/ITEC/PPGEE 

Campus Universitário do Guamá 

Belém-Pará-Brasil 

2020 



ALLAN BARBOSA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado submetida à Banca Examinadora do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica como 

quesito parcial a obtenção do Titulo de Doutor em Engenharia 

Elétrica, com ênfase em Computação Aplicada sob Orientação 

do Prof Dr. Gervásio Protásio dos Santos Cavalcante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFPA/ITEC/PPGEE 

Campus Universitário do Guamá 

Belém-Pará-Brasil 

2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

AUTOR: ALLAN BARBOSA COSTA 

TESE DE DOUTORADO SUBMETIDA À BANCA EXAMINADORA APROVADA PELO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA, 

SENDO JULGADA ADEQUADA PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA NA ÁREA DECOMPUTAÇÃO APLICADA. 

APROVADA EM: 03/07/2020 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Prof. Dr. Gervásio Protásio dos Santos Cavalcante 

 (Orientador – PPGEE/UFPA) 

 

Prof. Dr. Fabrício José Brito Barros 

(Coorientador-PPGEE) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Prof.ªDr.ªJasminePriscyla Leite de Araújo 

(Avaliadora Interna – PPGEE/UFPA) 

 

 
 

 

Prof. Dr.Bruno Souza Lyra Castro 

(Avaliador Externo ao Programa – CAMPUS CASTANHAL/UFPA) 

 

 
 

Prof. Dr. Tássio Costa de Carvalho 

(Avaliador Externo ao Programa – CAMPUS DE CASTANHAL/UFPA) 

 

 
 

 

Prof. Dr. Carlos dos Santos Portela 

(Avaliador Externo ao Programa – CAMPUS TOCANTINS-CAMETÁ/UFPA) 

 

_______________________________________ 

Profa. Dra. Maria Emília Tostes 

Coordenadora PPGEE  



AGRADECIMENTOS 

 Primeiramente eu agradeço a DEUS pelo dom da vida e por ter me proporcionado forças 

para poder finalmente terminar essa fase da minha vida acadêmica e sei quem sem ELE nada 

disso seria possível, agradeço a minha amada esposa Tássia Lisboa da Silva Costa por todo 

carinho e motivação durante todos esses anos de casamento e de trajetória no doutorado da 

UFPA, sem seu apoio seria muito dificial chegar até aqui, aos meus pais Teofilo Costa Filho e 

Dirce Barbosa Costa por todo seu amor e por sempre acreditarem em mim, agradeço também 

aos nossos filhos caninos Luke e Sushi pelos momento de alegria que nos tem proporcionado. 

Agradeço infinitamente ao meu orientador e amigo Prof. Dr Gervásio Cavalcante por toda 

paciência que teve comigo e por entender todos os atrasos em entregar o trabalho, o senhor mais 

do que ninguém sabe o quanto foi difícil, mas como o senhor sempre falou para irmos com 

calma que tudo vai dar certo, e realmente deu, ao meu coorientador Prof. Dr Fabricio Barros 

por toda a motivação e insistência em me motivar para finalmente terminarmos o trabalho, 

desculpe se por muitas vezes não fazia o que pedia, mas acredito que todos nós evoluímos no 

final, agradeço ao Prof. Dr. Bruno Lyra pelo auxilio nos experimentos e na revisão da parte de 

propagação do trabalho, ao Professor Dr. Carlos Portela pela amizade e pela motivação durante 

os experimentos abrindo janelas em suas aulas para aplicar a metodologia. Um obrigado 

especial ao meu ex-aluno Elison Nascimento por toda a dedicação me auxiliando na escrita do 

artigo. Por fim obrigado a todos os integrantes do Laboratório de Computação e 

Telecomunicações pela ajuda são tantos nomes que prefiro citar desta forma para não correr o 

risco de esquecer de ninguém, sintam se todos abraçados. Obrigado a Universidade Federal do 

Pará e ao PPGEE por me proporcionar condições de terminar este trabalho assim como a todo 

o corpo docente do programa e por fim ao INCTCSF, CAPES e CNPQ pelo axulio financeiro 

a todos os estudantes de Pós Graduação do Brasil. 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 As abordagens tradicionais (aula teórica e expositiva) de ensino têm se mostrado pouco 

eficientes em disciplinas que exigem aplicações práticas do conteúdo, como é caso dos Sistemas 

de Telecomunicações.  Nesse sentido, a literatura evidencia que o profissional recém-formado 

enfrenta dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, pois enfrenta situações que não 

são vivenciadas na academia.Diante desse cenário, este trabalho discute a adoção de 

metodologias ativas no ensino e aprendizagem de Sistemas de Telecomunicações, mais 

especificamente, a inserção das abordagens de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e 

Aprendizagem Baseada em Projetos (P2BL), a fim de melhorar a participação e aprendizagem 

dos alunos no contexto da disciplina.Para isso, realizou-se um experimento controlado em 7 

turmas de graduação, com o intuito de se comparar os desempenhos dos alunos que utilizaram 

o PBL e o P2BL, em relação aos que utilizaram a metodologia tradicional. Os resultados 

mostram que o uso das metodologias PBL e P2BL aumentou em 32% o desempenho dos alunos, 

em relação ao uso da metodologia tradicional de ensino, corroborando com a importância da 

utilização dessas abordagens no contexto educacional. Por fim, este trabalho evidencia em seus 

resultados que o uso de metodologias ativas no ensino e aprendizagem de Sistemas de 

Telecomunicações pode contribuir com um melhor desempenho e motivação dos discentes no 

dessa disciplinas. 

Palavras-chave: Educação, Redes Sem Fio, Simulação, Propagação, Intensidade de Sinais, 

Simplarcom. 

 

 



ABSTRACT 

Traditional teaching approaches (theoretical and expository classes) have been shown 

to be inefficient in disciplines that require practical applications of content, as is the case with 

Telecommunications Systems.In this sense, the literature shows that the newly graduated 

professional faces difficulties to enter the job market, as he faces situations that are not 

experienced in the gym.Given this scenario, this paper discusses the adoption of active 

methodologies in the teaching and learning of Telecommunication Systems, more specifically, 

the insertion of the Problem Based Learning (PBL) and Project Based Learning (P2BL) 

approaches, in order to improve student participation and learning in the context of the 

discipline. For this, a controlled experiment was carried out in 7 undergraduate classes, in order 

to compare the performances of students who used PBL and P2BL, in relation to those who 

used the traditional methodology.The results show that the use of the PBL and P2BL 

methodologies increased student performance by 32%, compared to the traditional teaching 

methodology, corroborating the importance of using these approaches in the educational 

context.Finally, this work shows in its results that the use of active methodologies in the 

teaching and learning of Telecommunications Systems can contribute to a better performance 

and motivation of students in this discipline. 

 

 

Keywords: Education, Wireless Networking, Simulation, Propagation, Signal Intensity, 

Simplarcom. 
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

A educação em Engenharia passa por uma transformação no que diz respeito ao processo de de 

ensino e aprendizagem, para que, cada vez mais, alunos e professores sintam-se motivados no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. Nesse sentido, faz-se necessário o uso de 

abordagens e metodologias de ensino que se aproximem dos desafios que os alunos enfrentarão 

no mercado de trabalho, bem como na vida em sociedade.  

Dessa maneira, abordagens ativas de ensino e aprendizagem ganham destaque cada 

dia mais. Entre essa abordagens, destacam-se as metodologias de Problem Based Learning – 

PBL e Project and Problem Based Learning – P2BL. Essa abordagens apresentam-se como 

novas maneiras do processo de ensino para as escolas de Engenharia [1]. As duas metodologias 

ativas citadas vêm recebendo destaque especial.  

A primeira, PBL é originada na escola de medicina da Universidade McMaster, 

Canadá, nos anos de 1960 e é um método de ensino-aprendizagem que utiliza problemas para 

iniciar, enfocar e motivar a aprendizagem de teorias. Essa metodologia pressupõe que o 

conhecimento é construído em vez de simplesmente memorizado e acumulado [2]. 

Em tal metodologia, apresentam- se problemas concernentes à vida profissional dos 

alunos e busca-se possíveis soluções embasadas nos conteúdos das disciplinas, proporcionando 

desta forma uma motivação maior para a compreensão dos conteúdos, além da capacidade de 

articulação do conhecimento conceitual à pratica. Com a aplicação da metodologia, o docente 

em vez de transmitir conhecimentos deve repassar conceitos e habilidades pertinentes à solução 

do problema proposto.  

Assim, o aluno deixa de ser um passivo receptor de conhecimentos para interagir com 

o professor, os colegas e a sociedade [3]. Dessa maneira, o professor assume o papel de 

facilitador da aprendizagem e fornece a estrutura adequada desse processo, fazendo perguntas, 

fornecendo os recursos apropriados e, conduzindo as discussões em classe, bem como 

planejando as avaliações dos estudantes.  

A segunda é a metodologia P2BL [4-5], que é baseada no PBL. Dessa maneira, 

apresenta um problema para os estudantes, que devem equacioná-lo corretamente, diagnosticá-

lo e solucioná-lo, através do desenvolvimento de um projeto de engenharia. De acordo com a 

definição, projetos são tarefas complexas, baseadas em questões desafiadoras ou mesmo 
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problemas, que envolvem os estudantes no projeto, na  tomada de decisão ou atividades 

investigativas; propicia a oportunidade da execução de trabalhos com relativa autonomia. 

Segundo [5] [6], pesquisas mostram o quão eficaz é trabalhar com o 

desenvolvimento de projetos em disciplinas para o aprimoramento de habilidades dos alunos e 

compreensão de conteúdos, pois aumenta a sua empregabilidade como profissionais. Um dos 

principais benefícios da aprendizagem de Engenharia por meio de projetos é que os alunos 

são incentivados a usar uma gama de habilidades para aplicar conhecimentos teóricos em 

situações práticas. Isso, então, ajuda-os a desenvolver uma melhor compreensão da teoria e 

desenvolver novas habilidades como a pró-atividade, notando-se este aspecto tanto na 

concepção do projeto quanto na sua execução.  

No entanto, destaca-se que, o alcance de um estado satisfatório na postura proativa dos 

discentes depende de diversos fatores, dentre os quais se destacam aqueles ligados ao papel do 

tutor/professor, tais como, a motivação para uma nova experiência didática e a orientação 

adequada nos estágios iniciais do processo. Em muitas ocasiões o papel de tutor pode ser 

aplicado a um grupo de estudantes vinculados a orientação constante de professores. 

A utilização de estudantes como monitores foi uma experiência bem sucedida. Por 

exemplo, em [7], conseguiu-se estimular a criatividade, a eloquência e o senso crítico dos 

alunos/tutores. Assim, adaptando-se o trabalho mencionado anteriormente, optou-se pela 

utilização de alunos de graduação como tutores nas disciplinas de Radiopropagação do curso 

de Engenharia Elétrica do Campus Universitário de Tucuruí e estudantes de Sistemas de 

Informações do Campus Universitários Tocantins/Cametá, assim como estudantes do Curso de 

Engenharia de Telecomunicações do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM).  

Em [7] relatam-se alguns problemas, como o recrutamento de tutores adequados e a 

motivação dos tutores. Em resposta aos problemas motivacionais, optou-se na Universidade 

Federal do Pará, pela escolha de tutores do último ano do curso de Engenharia Elétrica e 

bolsistas de iniciação científica. Dessa forma, tutores e professores apresentaram a criação de 

um ambiente interno de aprendizado contínuo para os alunos, alicerçado na metodologia P2BL, 

mesclando de forma equilibrada as realidades virtuais que despontam como uma alternativa 

para o ensino. Dessa maneira, pode-se criar  ambientes de software educacionais, juntamente 

com técnicas mais   tangíveis, que representam possíveis problemas reais e simulação de 

projetos.  
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O trabalho junto com a estratégia ativa de aprendizagem vai de encontro à vocação do 

aluno que é solucionar problemas ou envolver-se na execução de projetos de grande extensão. 

Dessa forma, deseja-se que o aluno possa fazer cada dia mais parte do problema, e de forma 

mais prática predizer possíveis soluções. O próprio desenvolvimento de laboratórios virtuais, 

vem mostrando o quanto se é importante mesclar o virtual com os problemas que nossos alunos 

vão enfrentar não só durante o curso, mas também na carreira escolhida. 

O Simulador para Planejamento de Redes de Comunicação Móveis (SIMPLARCOM) 

desenvolvido, é um sistema que utiliza técnicas de Realidade Virtual (RV) para proporcionar 

ao aluno de maneira visível e dinâmica a análise do rádio enlace em sistemas de comunicações 

móveis em um cenário pré-definido ou criado pelo usuário, que podem abranger ambientes 

outdoor e indoor.  

Dessa forma, a simulação é baseada em modelos empíricos para a propagação de ondas 

de rádio. As equações desses modelos descrevem a potência recebida em decibéis a um miliwatt 

(dBm) ao longo do seu percurso, considerando os parâmetros de rádio e o cenário envolvido. 

Alguns dos modelos clássicos de propagação do sinal, como o Okumura-Hata e COST 231-

Hata utilizada neste trabalho podem ser encontrados em [8], bem como outros modelos 

desenvolvidos mais recentemente [9] e outros que são usados especificamente na  Região 

Amazônica [10]. 

Nesse contexto, este trabalho apresenta uma proposta de metodologia para auxiliar o 

ensino e aprendizagem de disciplinas de telecomunicações. Essa metodologia consiste na 

combinação do uso de um simulador educacional para planejamento de redes de comunicação 

móveis com as metodologias ativas de aprendizagem PBL e P2BL. O simulador consiste de um 

software baseado em Realidade Virtual que permite a construção de cenários virtuais. A 

metodologia proposta foi utilizada na disciplina de Rádio Propagação dos cursos de Sistemas 

de Informação, Telecomunicações e Engenharia da Computação. A partir da aplicação dessa 

metodologia, pode-se observar um maior engajamento e participação dos discentes nesta 

disciplina da área de telecomunicações. 

Dessa maneira, a principal contribuição dessa pesquisa consiste na disponibilização de 

uma metodologia de ensino para que professores da área de telecomunicações possam, a partir 

de uma problemática que será trabalhada durante a execução de um projeto prático, fornecer 

um ambiente de ensino mais propício para a aprendizagem dos alunos. Através das práticas de 

PBL, observou-se que a metodologia proposta permitiu com que os alunos pudessem 
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compreender melhor os conteúdos da disciplina de Rádio Propagação e, posteriormente, aplicar 

esses no projeto prático. De maneira compelmentar, observou-se que esse projeto prático, 

advindo da P2BL, permitiu com que os alunos pudessem desenvolver habilidades a partir da 

execução das tarefas de simulação de redes virtuais. 

1.1 – MOTIVAÇÃO 

Há uma preocupação com o ensino de qualidade mais do que com educação de 

qualidade, pois ensino e educação são conceitos diferentes [11]. No ensino, organiza-se uma 

série de atividades didáticas para ajudar os alunos a compreender áreas específicas do 

conhecimento (ciências, história, matemática). Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a 

integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. 

Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, 

emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a sociedade que temos 

[11].  

Tendo por base que o software educacional é uma das principais tecnologias que se 

conhece para o auxílio na aprendizagem através do uso do computador e, que atualmente, está 

mais difícil prender a atenção dos alunos com as aulas tradicionais, as novas tecnologias da 

comunicação vêm transformar uma escola predominantemente expositiva, linear, seqüencial. 

Com isso, destaca-se a importância e a necessidade da inclusão de metodologias de ensino, 

como a apresentada que façam uso desse recurso [12]. Educar é colaborar para que professores 

e alunos  nas escolas e organizações  transformem suas vidas em processos permanentes de 

aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e 

profissional – do seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, 

emoção e comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e 

profissionais e tornar-se cidadãos realizados, produtivos e éticos. 

1.2 – OBJETIVOS 

Esta tese de doutorado tem por objetivo discutir a adoção de metodologias ativas no 

ensino e aprendizagem de Sistemas de Telecomunicações, por meio da inserção das abordagens 

de PBL e P2BL, com o intuito contribuir com a melhoria de participação e aprendizagem dos 

alunos.  

1.3 – CONTRIBUIÇÕES 



 

 

16 

Como principais contribuições desta  Tese, destacam-se: 

● Adequação de um Ambiente Computacional para consolidar o aprendizado em 

Engenharia de Telecomunicações e áreas afins. 

● Aplicação de uma metodologia ativa que visa despertar o potencial criativo do aluno 

com uma visão analítica de solucionar problemas, utilizando problemas para descobrir a 

solução que melhor se adequa a situação. 

● Possibilidade de construção de conhecimento em um  planejamento de Redes sem fio 

indoor e outdoor utilizando técnicas de realidade virtual. 

● Permitir uma boa imersão dos usuários no ambiente de simulação; 

● Possibilitar a inserção e utilização de diferentes modelos de propagação. 

1.4  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Além deste capítulo introdutório onde o trabalho desenvolvido é contextualizado, 

apresentada uma descrição dos objetivos e sintetizado seus mecanismos e resultados, o texto é 

composto por outros 6 capítulos.  

No capítulo 2 estão contidos os trabalhos relacionados ao simulador construído, 

destacando itens relevantes sobre o projeto e comparando-os com o simulador. Já o capítulo 3 

apresentada a metodologia PBL, que possibilita uma maior rendimento na taxa de aprendizado.  

Adicionalemente, o capítulo 4 detalha as tecnologias utilizadas no desenvolvimento 

da ferramenta de aprendizagem. Em seguida, no capítulo 5 é aprsentada a concepção da 

ferramenta, bem como sua arquitetura e módulos internos.  

De maneira complementar, o capítulo 6 demonstra a utilização da ferramenta em 

ambientes educacionais. Por fim, o capítlo 7 elucida as conclusões parcias do estudo, bem como 

porpõe as próximas etapas desta pesquisa. 
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CAPITULO 2 – TRABALHOS CORRELATOS 

Estudos em desenvolvimento que tratam da radiopropagação em sistemas móveis e seus 

respectivos modelos matemáticos normalmente são gerados e analisados (após a coleta dos 

dados em um ambiente real) através da ferramenta MATLAB [13]. Essa é uma ferramenta 

muito útil que realiza operações matriciais para processar os dados e exibir os resultados de 

forma numérica ou graficamente.  

O trabalho de [8] descreve as etapas de criação e validação de um modelo de propagação 

para regiões densamente arborizadas, característica das cidades amazônicas, trabalhando em 

uma frequência de transmissão na faixa de 5.8 GHz (Gigahertz). Este estudo além de ter uma 

boa aplicação prática e gerar outras publicações como [14] [15], tem seu modelo de propagação 

adicionado ao simulador afim de testar o desempenho do mesmo nas simulações. 

Ambos os estudos tem seus resultados obtidos e avaliados através do MATLAB 

gerando respostas numéricas e gráficas bidimensionais, como observado na Figura 2.1a e Figura 

2.1b. Contudo, apesar de todos os recursos oferecidos pelo MATLAB, é necessário que seu 

interpretador (componente binário responsável pela execução) esteja instalado no computador 

onde pretende-se realizar a simulação, e também não é possível ter uma visualização 3D 

contendo propagação e cenário. No caso do SIMPLARCOM [16], este oferece a exibição de 

cenário e propagação em tempo real, além de seu executável não necessitar de um interpretador 

para funcionar. 

 

Figura 2a – Exibição dos dados coletados do modelo Lyra-Castro-UFPA [8] 

Figura 2b – Comparação entre dados coletados e dados calculados no modelo Lyra-Castro-UFPA [8]. 
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2.1 TRABALHOS EM RADIOPROPAGAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE REALIDADE 

VIRTUAL 

Tendo como um dos objetivos a junção de simulação de propagação e ambiente 3D, foi 

desenvolvido o trabalho intitulado SwImax [17]. O seu propósito é auxiliar no ensino do padrão 

de comunicação sem fio WiMAX através de um ambiente 3D, ajuste de frequência de 

transmissão, indicação do sinal recebido, como pode ser visto na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Interface do Swimax [17] 

 

Contudo, existem algumas limitações, já que no mesmo não se pode inserir nenhum 

modelo matemático e nem alterar configurações de transmissor e receptor, dificultando assim 

um melhor entendimento das situações presentes no dia a dia de um usuário seja ele numa 

grande cidade ou uma área densamente arborizada. 

2.2 EXPERIMENTOS REMOTOS E MUNDO VIRTUAL 3D EM EDUCAÇÃO 

Em [18], apresenta-se uma discussão sobre aspectos da Informação e Tecnologias de 

Comunicações e como eles influenciaram nossas vidas diárias, especialmente os nossos 

modelos educacionais. Apesar dos avanços tecnológicos, a falta de interesse dos jovens pela 

ciência e tecnologia carreiras aumenta e é ainda mais agravado pelo fato de que um número 

extremamente pequeno de escolas têm laboratórios de ciências e informática no Brasil. 

Além disso, alguns modelos de ensino têm surgido nos últimas décadas, contribuindo 

para o processo de ensino e aprendizagem, e discutimos especialmente aqueles que incluem a 

experimentação remota e mundos virtuais em 3D, cujo objetivo é proporcionar ambiente de 

aprendizagem imersiva com experiências reais para os alunos. 
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O referido trabalho, enfatiza que quando introduzimos o  mundo real para o virtual e 

o tornamos parte de projetos de experimentação  com os mundos virtuais em 3D, temos a 

intenção de desenvolver uma nova dimensão do estudo, acrescentando integração entre 

hardware e software, e sugerindo um ensinamento envolvente e ambiente de aprendizagem 

onde o aluno tem um ambiente diferente escola quando em comparação com o tradicional. A 

Figura 2.3 mostra o acesso às Box Experiment elétrica através do mundo virtual 3D. 

 

Figura 2.3 – Experiência remota realizada através de mundo virtual 3D [18]. 

 

Uma aplicação de Laboratório Virtual de Redes [19] em desenvolvimento é escrito em 

linguagem de programação Java, sendo assim multiplataforma, e busca dar suporte aos 

estudantes de redes de computadores sobre as etapas e ações ocorridas em uma conexão de 

dados do tipo TCP/IP, empregando também os conceitos do modelo de camadas de rede como, 

por exemplo, enlace, rede, etc. 

O ambiente do LVR foi usado em um dos laboratórios da UFPA, no campus de 

Santarém, do curso de Sistemas de Informação. O LVR foi bem avaliado pelos estudantes desse 

curso, proporcionando mais conteúdo e um melhor aprendizado, pois o ambiente virtual pode 

ser enriquecido com detalhes do protocolo TCP/IP, além de permitir a execução pelos alunos 

em suas residências. Na Figura 2.4, tem-se um exemplo da interface  do LVR. 
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Figura 2.4 – Interface do LVR. 

2.3 PBL E P2BL NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

O uso de metodologias ativas para atividades de ensino e aprendizagem, especialmente 

no nível superior, cresce cada vez mais. Em [20], os autores buscaram implementar uma 

metodologia de ensino e aprendizagem que contemplasse uma proposta semelhante à desta 

pesquisa, uma vez que aplicaram o uso de PBL e P2BL em um curos de Engenharia Elétrica. 

Nesse sentido, destca-se que buscaram não apenas a inserção de métodos pedagógicos 

inovadores, como também, visaram a formação de docentes com estilos e abordagens de ensino 

diferenciadas, a fim de aumentar a participação, engajamento e desempenho de seus alunos nas 

temáticas tratadas no curso. 

Dessa maneira, os resultados da pesquisa mostraram que se obteve um aumento no 

interesse e motivação dos alunos, além de reforço do senso de responsabilidade perante as 

tarefas, aumento da capacidade de realizar trabalho em equipe,  ganhos na capacidade de 

comunicação e fortalecimento da autoconfiança. Adicionalmente, os autores destacam ganhos 

nas competências transversais integrantes do perfil profissional do engenheiro, reforçando e 

validando os impactos obtidos com o desenvolvimento da atividade.  

Da parte dos docentes, houve grande interesse e participação nos seminários de 

capacitação para uso das metodologias ativas. No entanto, os autores evidenciam poucas 

aplicações em disciplinas após os seminários de capacitação realizados. 

De maneira complementar, em [21] buscou-se avaliar como um currículo de PBL 

poderia impactar no desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe e como essa 
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abordagem prepararia os alunos para a prática profissional em relação ao trabalho como parte 

de uma equipe na conclusão do curso.  

Nesse contexto, a investigação apresenta em seus resultados análise dos dados 

coletados por meio de entrevistas. O autor destaca que durante as entrevistas, identificou-se 

quatro temas-chave relacionados ao trabalho em equipe: habilidades socioemocionais; a arena; 

o processo; confiança. Para os quatro temas obteve-se sucesso na evolução dos participantes, 

avaliando que o uso de uma abordagem baseada em PBL contribuiu para a evolução dos 

participantes da investigação. No entanto, o autor destaca que uma limitação do trabalho é 

avaliação qualitativa dos fatos, a qual pe sempre questionada em relação a sua generalização, 

uma vez que varia de acordo com o individuo pesquisado. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo foram apresentados alguns trabalhos desenvolvidos e em 

desenvolvimento que apresentam relação ao trabalho proposto. No caso dos projetos 

envolvendo radiopropagação não empregando e empregando a Realidade Virtual, além de suas 

características terem sido evidenciadas. Percebeu-se que com a utilização de técnicas de 

realidade virtual, ficam mais acessíveis o entendimento de conceitos que tem grande peso 

teórico, mas que não se era possível um aprendizado visual das características de certos 

conceitos já consagrados.  

Além disso, esta seção evidenciou alguns trabalhos nos quais as metodologias ativas 

são considredas para uso em ambiente acadêmico. Dessa maneira, o uso de PBL e P2BL 

mostrou-se positivo como uma abordagem auxiliar ao docente, podendo trazer grandes 

benefícios ao processo de ensino e aprendizagem de disciplinas das variadas áreas.  
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CAPITULO 3 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL) e BASEADA 

EM PROJETOS (P2BL). 

3.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capitulo, será abordado um detalhamento sobre os métodos de instrução PBL e 

P2BL, a fim de evidenciar ao leitores uma perspectiva da importância de uso dessa 

metodologias em contexto educacional, uma vez que, de acordo com relatos da literatura, 

contribuem para estimular o aprendizado e o desenvolvimento de pensamento critico e de 

solução de problemas, além do aprendizado de conceitos fundamentais na área de conhecimento 

em questão. 

3.2 - APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

De acordo com [22], aprendizagem baseada em problema é uma expressão que engloba 

diferentes enfoques do ensino-aprendizagem. A P2BL contrasta com a abordagem tradicional 

de ensino, onde primeiro os assuntos são expostos aos estudantes - aulas expositivas - 

culminando com um problema. Em cursos cuja proposta é utilizar a metodologia ABP o ensino 

é interdisciplinar e pode ter como foco a resolução de problemas ou combinar disciplinas 

tradicionais com solução de problemas por meio do trabalho com projetos, nas mais diversas 

áreas inclusive nas engenharias, computação e áreas afim. 

A metodologia de PBL começa com a apresentação de um problema aos estudantes, 

sem qualquer instrução prévia acerca de informações relacionadas a sua solução. O objetivo da 

apresentação do problema é fazer com que eles pesquisem determinados conteúdos. Uma das 

características da metodologia é o trabalho em pequenos grupos para analisar o problema e 

determinar quais questões se apresentam e  quais informações são necessárias para solucioná-

lo. Quando as questões de aprendizagem são identificadas, os estudantes realizam um estudo 

autônomo antes de retornar ao grupo para compartilhar suas descobertas e aplicá-las na 

resolução do problema. A fase final envolve a atividade reflexiva no sentido dos alunos 

avaliarem a si próprios, como também seus pares, no que se refere à construção de 

conhecimentos e aquisição de habilidades. 

As experiências proporcionadas pela execução de ações favorecem a concretização 

dos pressupostos teóricos metodológicos, quando aplicados também na educação a distância. 

Esta metodologia promove a integração de estudantes e equipes de trabalho, aumentando assim 

as habilidades interpessoais, pela dinâmica de grupo, da elaboração dos projetos, da avaliação 
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de estratégias bem como das formas de apresentar e defender suas ideias. Para obter melhores 

resultados nesse sentido, alguns passos devem ser seguidos, e os mesmos podem ser 

visualizados a seguir: 

1. Esclarecimento de frases e conceitos confusos ou termos desconhecidos;  

2. Definição do problema;  

3. Discussão do problema  e formulação das hipóteses para tentar resolvê-lo;  

4. Detalhamento das hipóteses;  

5. Definição dos temas para o estudo autônomo. Nesse passo, o grupo define, a partir de 

conhecimentos prévios, quais os assuntos que devem ser estudados para a resolução do 

problema;  

6. Estudo individual e autônomo dos temas definidos pelos grupos;  

7. Compartilhar as informações do estudo individual e autônomo com o restante do grupo, 

integrando conhecimentos adquiridos. Nesta última etapa, os estudantes comprovam o que 

aprenderam de fato e finalizam com a avaliação do processo de aprendizagem. 

 

Já é de nosso conhecimento, que todo aluno tem suas limitações, e é muita 

irresponsabilidade, como educador nivelar o aluno pelos melhores, e estratégias como essas 

possibilitam uma maior absorção do conteúdo ministrado, fazendo com que o aprendizado do 

aluno possa ser consolida e com isso as seguintes vantagens podem ser alcançadas assim como 

algumas desvantagens que podem ser visualizados a seguir: 

a) É centrada no estudante e incentiva o aprendizado ativo; melhora o entendimento, a 

retenção e o desenvolvimento de habilidades que devem durar para a vida toda;  

b) Desenvolvimento de competências genéricas e permite aos estudantes desenvolver 

habilidades genéricas e atitudes desejáveis nas suas práticas futuras;  

c) Favorece a integração curricular e facilita um núcleo curricular integrado;  

d) Favorece a motivação para aprendizagem, pois, requer que todos estejam engajados no 

processo de aprendizagem;  

e) Favorece a aprendizagem profunda, uma vez que os estudantes interagem com o 

material, relatam conceitos das atividades diárias, e melhoram seu entendimento.  

Desvantagens:  

f) O professor/tutor não pode ensinar da forma como é feito do método tradicional, 

portanto, os estudantes podem achar a PBL um pouco frustrante;  



 

 

24 

g) Requer mais recurso humano envolvidos com o processo, auxiliando tecnicamente; 

h) Pode necessitar de recursos adicionais para atender aos estudantes (um número grande 

de estudantes precisa ter acesso simultâneo à biblioteca e a recursos computacionais, o que é 

dispendioso);  

i) O papel do professor dentro do modelo requer sua aceitação para uma nova forma de 

atuar;  

j) Sobrecarga de informação: pode haver insegurança por parte dos estudantes sobre o que 

fazer durante o estudo autodirigido, e também na hora de decidir qual informação é relevante e 

útil. 

Além do que foi exposto anteriormente, vale a pena ressaltar que existem mais alguns 

estilos de aprendizado de considerável relevância, para que a PBL possa ter o efeito desejada, 

nas quais podemos citar na Tabela I. 

Tabela I – Características correspondentes aos estilos de aprendizagem [22]. 

Estilo de 

Aprendizagem 

Características Individuais 

Sensorial 

São práticos e preferem lidar com situações concretas, gostam de 

aprender fatos. São detalhistas, memorizam procedimentos e 

fatos com facilidade. 

Intuitivo 

São inovadores, preferem descobrir possibilidades e relações. 

Direcionam mais a atenção para as teorias e significados. Ficam 

mais confortáveis em lidar com novos conceitos, abstrações e 

fórmulas matemáticas. São ágeis em seus trabalhos.  

Visual 
Memorizam mais facilmente por meio de figuras, diagramas, 

fluxogramas, filmes e demonstrações.  

Verbal 

Tiram maior proveito das palavras e das explanações orais ou 

escritas. 

 

Dedutivo 
Aprendem partindo de uma visão mais generalizada para chegar 

ao específico.  

Ativo 

Aprendem por meio da experiência, tendem a reter e 

compreender informações mais eficientemente discutindo, 

aplicando conceitos e/ou explicando para outras pessoas. 

Gostam de trabalhar em grupos.  

Reflexivo 

Aprendem internalizando as informações. Eles necessitam de um 

tempo para refletir sobre as informações recebidas. Preferem os 

trabalhos individuais.  
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Sequencial 

Tendem a trilhar caminhos mais longos, são organizados, 

aprendem mais facilmente os conteúdos apresentados de forma 

linear e progressiva  

Global 

Aprendem em grandes saltos, lidando de forma aleatória com os 

conteúdos, compreendendo-os por “insights”. Depois de terem 

clara a visão geral têm dificuldade para explicar o caminho que 

traçaram para chegar a essa visão.  

 

3.2 – APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 

 O P2BL é uma metodologia voltada ao aprendizado, que proporciona ao aluno a 

aquisição de conhecimento crítico, proficiência em solução de problemas, estratégias de 

aprendizagem e habilidades de participação [23]. Aliado ao PBL podese utilizar no qual o aluno 

deve trabalhar em equipe, relacionando aprendizagem e solução de projetos de grande escala e 

diversas possibilidades. Assim, pode-se definir o P2BL, como a metodologia que procura 

desenvolver a autonomia do aluno na solução de problemas e na construção de conhecimento 

por meio da concepção de um projeto e do trabalho em equipe [24].  

A escolha desta metodologia ocorreu por se utilizar questões ou problemas desafiadores 

a serem solucionadas através do desenvolvimento de um projeto, despertando o pensamento 

crítico, atividades investigativas, como por exemplo, habilidades de solução de problemas e a 

aprendizagem de conceitos fundamentais da área, dando aos alunos a oportunidade de trabalhar 

com autonomia em períodos de tempo prolongados [25]. 

Observou-se que, a utilização dessa abordagem em âmbito acadêmico proporciona aos 

alunos a oportunidade de desempenhar uma função maior de liderança na condução das 

atividades da disciplina. Nesse sentido, o professor acabou assumindo o papel de facilitador do 

processo de ensino, enquanto que os discentes tiveram uma posura muito mais ativa e criativa 

no processo de aprendizagem. 

3.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo, foram abordados os princípios da metodologia de aprendizado baseado 

em problemas e baseado em projeto, e se pode perceber, que em determinados casos a 

abordagem deve ser feita com cautela, pois o método de ensino utilizando a metodologia pode 

ter impacto negativo aos olhos do aluno, uma vez que os mesmos não estão habituados com 
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uma rotina de aprendizado que fuja do tradicional, pensamento esse que tem de ser suprimido, 

em decorrência das inúmeras situações que os alunos podem encontrar no seu dia a dia não só 

de trabalho, mas também durante a trajetória acadêmica, a cautela pode ser fortalecida baseada 

na tabela de estilos de aprendizagem que mostra que existe determinadas abordagens que deve 

ser seguidas para se alcançar o resultado esperado dentro da sala de aula, e constituir também a 

base da futura mão de obra que sairá desse projeto. 
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CAPÍTULO 4 – FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nesse capitulo, serão apresentados as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do 

trabalho, a linguagem de programação C++ para implementação das classes e dos modelos de 

propagação, além da integração com outras duas ferramentas computacionais descritas na 

sequência, que são: o Ogre3D e o Qt. Essas ferramentas são de código aberto ou utilizado sob 

a licença não comercial (licença livre, mas que possibilita a distribuição). Na evolução deste 

capítulo será exibido a descrição e importância dessas ferramentas para o projeto. 

4.2 – LINGUAGEM C++ 

A linguagem de programação C++ é uma das mais utilizadas no desenvolvimento de aplicativos 

robustos e que necessitem de alto desempenho de processamento. Sendo a evolução da 

linguagem C, C++ expandiu a arquitetura estruturada fazendo uso de todos os conceitos do 

paradigma de Orientação a Objetos como herança, polimorfismo e sobrecarga [26]. 

Uma de suas principais características é a possibilidade de utilização tanto em alto 

como baixo nível na máquina. Uma das vantagens do alto nível é de uma melhor organização 

do trabalho geral, onde é possível dividi-lo em componentes que também podem ser 

subdivididos em novos componentes, permitindo melhorar a visualização e planejamento do 

projeto, enquanto que uma das vantagens do baixo nível (que alguns consideram uma 

desvantagem) é de aproveitar melhor os recursos físicos e de processamento da máquina através 

de alocação e liberação de memória dinamicamente, passagem de parâmetros em métodos por 

cópia, referência ou ponteiro, dependendo do conhecimento do desenvolvedor uma solução 

gerada pode ser considerada “leve” (em termos de ocupação do espaço em disco rígido) e de 

desempenho elevado, entre outras características. 

No caso de operações ou algoritmos que necessitem de um médio ou elevado 

processamento, a manipulação dos dados entre objetos utilizando ponteiros ou referência torna-

se uma opção atrativa, pois evita cópias desnecessárias de dados. Isso tornou esta linguagem 

muito respeitada na área de programação, contudo também provoca repúdio para outros. 

Características como essas, tornam a linguagem robusta e de alto desempenho, e como citado 

por [27]. É a linguagem que tem a maior aceitação por parte dos desenvolvedores  na 
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programação de jogos e aplicações gráficas 3D, onde se mostra bastante robusta na 

implementações desses tipos de aplicações. 

4.3 – OGRE 3D 

O Ogre3D é uma interface gráfica que objetiva agilizar e auxiliar o desenvolvimento de 

aplicações tridimensionais com o emprego de suas classes definidas e escritas em linguagem 

C++ [28]. É uma das bibliotecas gráficas mais utilizadas para renderização de ambientes 

virtuais [29], por ser gratuita e de código aberto está em constante atualização por centenas de 

desenvolvedores. 

É uma biblioteca multiplataforma [30], funcionando em Windows, Linux, Mac e em 

alguns sistemas operacionais para dispositivos móveis, o que elimina o problema de 

portabilidade do código criado entre as plataformas suportadas. Com essa plataforma, 

abstraímos os detalhes da utilização de bibliotecas gráficas de baixo nível como Direct3D (para 

ambientes Windows) e OpenGL (para ambientes Windows, Linux e Mac). Contudo, por ser 

somente uma plataforma gráfica, esta é responsável apenas pela renderização da cerana 3D, ou 

seja, ela não incorpora outras funcionalidades como, por exemplo, manipulação de áudio e 

gerenciamento de física, porém existem várias adições à biblioteca que contornam estes 

problemas. Na Figura 4.1 está mostrado um jogo desenvolvido usando o Ogre3D. 

 

Figura 4.1 – Software para simulação médica de anatomia [27]. 

4.4 – QT 

Qt é um conjunto completo de aplicativos e bibliotecas desenvolvido pela empresa Nokia com 

o intuito de facilitar o desenvolvimento de aplicações com GUI’s, assim como é possível 

trabalhar com redes de computadores, processamento de imagens, banco de dados, etc. É 

constituído em mais de 400 classes escritas na linguagem C++, totalmente documentado, 
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incluindo demonstrações, exemplos e tutoriais, além de que todo o seu código é multiplataforma 

e sua licença pode ser encontrada tanto na forma livre (a qual foi usada) como na forma 

comercial [31]. A Figura 4.2 mostra alguns exemplos de aplicativos criados utilizando o Qt. 

 

Figura 4.2 – Exemplos de aplicativos criados com o Qt [29]. 

4.5 – INTEGRAÇÃO ENTRE REALIDADE VIRTUAL E EQUAÇÕES DE MODELOS DE 

PROPAGAÇÃO. 

Os ambientes de Realidade Virtual, precisam usar um sistema de coordenadas espaciais, isso 

se faz necessário, para que se possa descrever o local de cada objeto que vai ser trabalhado na 

situação em questão. Para isso, é preciso utilizar os já conhecidos eixos cartesianos, nos quais 

são representados pelo ponto num espaço virtual (x,y,z), para que se possa na aplicação se 

localizar qualquer corpo dentro de uma aplicação, a Figura 4.3 nos é apresentada o tipo de 

comportamento desse tipo de sistema, tendo como referência uma tela de televisão. 

 

Figura 4.3 – Sistema de coordenadas do Ogre3D [29]. 

Analisando a Figura 4.3 e considerando um ponto genérico (x, y, z) nesse sistema, é 

possível observar que o valor no eixo x cresce da esquerda para a direita, o valor de y cresce de 

baixo para cima e, o valor de z cresce de dentro para fora desse referencial da tela. 
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Estas informações são muito importantes para a correta integração do ambiente virtual  

com as equações dos modelos de propagação que são utilizadas. Devido o Ogre3D não trabalhar 

com um valor de unidade de distância como o metro (m) ou quilômetros (km) (isso é justificado 

porque o valor de unidade de distância deve ser definido durante a etapa de modelagem 3D dos 

objetos), tornou-se necessário uma conversão de unidades entre o ambiente virtual e seu 

equivalente em metros.  

Para realização dessa conversão foi utilizado como referência o tamanho virtual 

(altura) da antena setorial de 70 metros de altura. O modelo 3D desta antena apresenta o valor 

de altura 1473.99 no ambiente virtual, e como esta antena equivale a uma antena real de 70 

metros de altura, foram utilizados esses parâmetros de altura para determinar uma equação que 

converte um valor de distância na unidade virtual do simulador para uma quantia em metros, 

onde algumas condições tem de ser levadas em consideração, dentre elas podemos citar: 

● Potência de transmissão e recepção medidas em watts (W), sendo realizada a conversão 

para decibel com potência de referência a um miliwatt (dBm); 

● Ganho de transmissão e recepção medido em decibel caso isotrópico (dBi); 

● Perdas de alimentação de transmissão e recepção em decibel (dB); 

● Altura de transmissão e recepção em metros (m); 

● Frequência de transmissão em mega hertz (MHz); 

● Distância entre antena transmissora e receptora medido em metros (m); 

● Modelos de propagação utilizados medidos em decibel (dB). 

 

Nos sistemas de radiopropagação o nível de potência (transmitida ou recebida) é 

apresentado em escala dBm pois facilita os estudos através de uma representação linear. A 

Equação 4.5a mostra como ocorre a transformação da unidade W para dB, e a Equação 4.5b 

realiza a conversão da unidade dB para dBm. 

𝑃𝑑𝐵 = 10 ∗ log10(𝑃𝑊) 

Equação 4.1 – Conversão da potência em W para dB 

 

𝑃𝑑𝐵𝑚 =  𝑃𝑑𝐵 +  30 

Equação 4.2 – Conversão da potência em dB para dBm 

Trabalhando nesta escala logarítmica (dB e dBm), a equação que representa o nível de 

potência recebida em determinado ponto do cenário pode ser expressa na Equação 4.3, onde 𝑃𝑡 
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é a potência transmitida em dBm, 𝐺𝑡 é o ganho de transmissão em dBi, 𝐺𝑟 é o ganho de recepção 

em dBi, 𝐿𝑡 são as perdas de alimentação do transmissor em dB, 𝐿𝑟 são as perdas de alimentação 

do receptor em dB, 𝐿 é a perda devido ao modelo de propagação, no ambiente, em dB e, 𝑃𝑟 é a 

potência recebida em dBm. 

𝑃𝑟 =  𝑃𝑡 +  𝐺𝑡 +  𝐺𝑟 −  𝐿𝑡 −  𝐿𝑟 −  𝐿 

Equação 4.3 – Cálculo da intensidade de sinal recebido 

 

Tendo o conhecimento da potência transmitida, dos ganhos de transmissão e recepção 

e das perdas de alimentações, torna-se necessário somente determinar a expressão que 

representa o modelo de propagação, representado pelo 𝐿, para determinação da potência 

recebida. Os diversos modelos de propagações desenvolvidos podem considerar configurações 

diferentes de ambientes como o meio de propagação no espaço livre (sem obstruções), cidades 

pequenas, cidades grandes, ambientes rurais, ambientes densamente arborizados, cenários 

indoor, efeitos físicos como a reflexão e refração de sinal, dentre outros. Essas diferenciações 

ocorrem porque as características do ambiente influenciam diretamente na forma que o sinal de 

rádio irá se propagar. Estes modelos de propagação são classificados em dois tipos básicos: 

Modelos físicos: determinam o comportamento da perda do sinal de acordo com 

fenômenos físicos de reflexão, refração e absorção de sinal ao entrarem em contato com 

obstruções. 

Modelos empíricos: nas suas equações não consideram a influência dos fenômenos 

físicos ao longo da propagação do sinal, mas são expressões que respondem eficientemente para 

a perda do sinal através da análise de parâmetros como, por exemplo, distância entre as antenas 

e frequência de transmissão.  

É possível notar que os modelos físicos fornecem resultados bastante fiéis para a perda 

de intensidade de sinal, porém são regidos por expressões consideravelmente complexas. 

Enquanto que os modelos empíricos são capazes de apresentar ótimos resultados e não tendo 

equações tão complexas de utilização, contudo, para atingirem essa eficiência, os modelos 

empíricos normalmente são empregados dentro de um intervalo de confiança que pode ser 

referente a faixa de frequência de transmissão, intervalo de altura do receptor, etc. 

Até o momento o SIMPLARCOM tem implementado seis modelos de propagações, 

todos empíricos, dentre eles podemos destacar: Okumura-Hata para área urbana em cidade 
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pequena ou média, expresso na Equação 4.4; Okumura-Hata para área urbana de cidades 

grandes com frequência de transmissão menor que 300 MHz, expresso na Equação 4.5; 

Okumura-Hata para área urbana de cidades. 

𝐿 = 68.75 +  0.7 ∗ ℎ𝑟 +  (27.72 − 1.1 ∗ ℎ𝑟) ∗ log(𝑓)  − 13.82 ∗ log(ℎ𝑡) + [44.9 − 6.55

∗ log(ℎ𝑡)] ∗ log(𝑑) 

Equação 4.4 – Okumura-Hata para área urbana em cidade pequena ou média 

 

𝐿 = 70.65 +  8.29 ∗ [log(1.54 ∗ ℎ𝑟)]2  +  26.16 ∗ log(𝑓)  −  13.82 ∗ log(ℎ𝑡) + [44.9

− 6.55 ∗ log(ℎ𝑡)] ∗ log(𝑑) 

Equação 4.5 – Okumura-Hata para área urbana em cidade grande com frequência de transmissão 

menor que 300 MHz 

4.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Neste capítulo foi apresentado as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do 

SIMPLARCOM, com alguns detalhes de suas características, descrição parcial do objetivo do 

desenvolvimento de cada ferramenta e onde elas serão aplicadas no projeto. 

Como é necessário realizar a integração dos modelos de propagação com o ambiente 

de Realidade Virtual, este capítulo também apresentou as etapas para a realização dessa 

integração. Cada equação utilizada no simulador possui características de formatação e 

parâmetros, e estes parâmetros apresentam unidades específicas no estudo da radiopropagação. 

Para isso, fez-se necessário uma descrição de cada parâmetro e equação empregada no 

SIMPLARCOM, mostrando que eles são equivalentes quando comparados aos usados nos 

estudos em um ambiente real de emissão e captação de sinal de rádio. 
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CAPÍTULO 5 – CONCEPÇÃO DA FERRAMENTA 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capitulo, será apresentado a arquitetura da ferramenta, assim como as inúmeras variáveis 

que compõem a ferramenta, com uma breve caracterização de cada umas delas de uma forma 

que se possa entender todo o núcleo da aplicação com suas particularidades dentro do sistema 

e alguns de seus principais módulos para o aprendizado. 

5.2 A ARQUITETURA 

A arquitetura do SIMPLARCOM pode ser vista, de uma forma geral, como consta na Figura 

5.1, onde é possível visualizar seus principais componentes, as relações entre estes e as 

ferramentas que gerenciam estes blocos. 

 

Figura 5.1 – Arquitetura do Sistema. 

● Ogre3D: engine responsável por todo o processamento da renderização do ambiente de 

Realidade Virtual; 

● Antenas: armazena e manipula os parâmetros de antenas relativas ao processo de 

transmissão de sinal via rádio  

● Informações em overlays: notificações 2D no cenário 3D aos usuários, referentes a 

dados do sinal recebido; 

● Primitivas dos objetos 3D: objetos tridimensionais que podem ser adicionados, 

manipulados (através de translação, rotação e escala) e removidos do cenário.  
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● Equações dos modelos de propagação: contém o nome e a expressão matemática (em 

dB) dos modelos de propagação; 

● Simulador: componente que contém as informações dos objetos tridimensionais 

contidos na cena, gerencia a navegação pelo ambiente 3D, realiza o processo de propagação do 

sinal no ambiente virtual considerando os parâmetros de cada antena e o cenário;  

● Qt: fornece a criação e gerenciamento das interfaces gráficas  

● Projetos XML: arquivos de projetos  manipuláveis para leitura e escrita dos dados dos 

objetos de um projeto; 

● Sistema: realiza o gerenciamento de um projeto criado através do carregamento e 

salvamento das informações dos objetos 3D com sua translação, rotação e escala, e as 

configurações das antenas contidas no ambiente, fornecendo essas informações para os Projetos 

XML; 

● Formulários: componentes GUI’s referentes a edição de parâmetros da simulação 

como nome do objeto 3D; 

● Interface: gerencia todas as janelas e toda a interação disponível para que o usuário 

possa livremente ter como interagir depois do cenário construído. 

 

É possível notar que o suporte a áudio ou fenômenos físicos como a detecção de 

colisões entre objetos 3D, por exemplo, não estão sendo considerados na ferramenta, pois a 

adição destas características não foram necessárias, ou seja, estas funcionalidades, até o 

momento, não se configuram como requisitos para este simulador. Contudo, estas inclusões 

podem ocorrer com um custo de desenvolvimento baixo, caso se torne uma requisição do 

simulador, devido a estruturação da arquitetura. 

5.3 MÓDULOS 

No estágio atual, o sistema está operando com três módulos, sendo eles módulo de criação, 

módulo de simulação e de planejamento. 

5.3.1 Módulo de Criação 

Neste módulo é possível a criação de diferentes cenários para a realização de suas simulações 

de propagação. A ativação deste modo pode ser visualizada na Figura 5.2 com um retângulo 

destacado em contorno vermelho, assim como as opções de utilização deste modo. 
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Figura 5.2 – Módulo de Criação. 

 

Neste perfil o usuário tem a capacidade de inserir diversas primitivas como árvores, 

casas, prédios, carros, dentre outros, no local que ele preferir dentro do ambiente virtual. Pode-

se renomear o objeto inserido, assim como removê-lo do cenário em questão, e a qualquer 

momento pode-se salvar o ambiente que está sendo criado para utilização futura. A Figura 5.3 

mostra um exemplo do Modo de Criação com alguns objetos 3D inseridos. 

 

Figura 5.3 – Inserção de Objetos 

5.3.2 Módulo de Simulação 

Acionando este perfil as características do Módulo de Criação serão desativadas, de forma que 

o usuário foque somente nas configurações da simulação e na própria simulação da propagação 

do sinal de antenas. A ativação deste módulo pode ser visualizada na Figura 5.4, assim como 

suas opções de utilização. 
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Figura 5.4 – Menu do Módulo de Simulação 

 

Os modelos de propagação empregados até o momento no SIMPLARCOM são os do 

Okumura-Hata e também o modelo Lyra-Castro-UFPA, desenvolvido para a frequência de 5.8 

GHz, que descreve a atenuação do sinal em ambientes amazônicos caracterizados por serem 

densamente arborizados, modelo esse que pode ser visualizado na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 – Modelo Lyra Castro UFPA 

 

Para editar as configurações da antena transmissora é necessário efetuar um clique 

duplo sobre esta para ser exibida uma janela com os parâmetros referentes, que são: potência 

(em W), ganho (em dBi), perda nos cabos e conectores (em dB), frequência (em MHz), número 

de setores, abertura horizontal (em graus) e abertura vertical (em graus). Na Figura 5.6 é 

mostrada a janela de configuração dos parâmetros da antena. 
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Figura 5.6 – Configuração da Antena de Transmissão 

 

A edição dos parâmetros da antena receptora também podem ser realizados,  como 

demostrado na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Configuração da Antena Receptora 

 

Com os parâmetros das antenas receptoras e transmissoras já configurados se pode ter 

uma visão no modo Planejamento, onde se pode observar a área de cobertura das ERBS, já 

configuradas, conforme observado na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Simulação da Área de Convergência  

 As configurações do ambiente de simulação nesta etapa utilizam as unidades usadas no estudo 

da propagação do sinal de rádio, conforme descritas na Tabela II. 

Tabela II – Configurações do Ambiente de Simulação 

Descrição Unidades 

A potência das antenas transmissoras e receptoras, medida 

em watts e a conversão feita em decibel com potência de 

referência para um miliwatt. 

W, dBn 

A perda dada pelos modelos de propagação usados é dada 

em decibel. 
dB 

A operação de frequência é dada em mega-hertz. MHz 

A altura do transmissor em metros. m 

Distância entre o transmissor e a antena receptora em 

quilômetros. Número de setores da antena e sua abertura 

vertical/horizontal em graus; 

Km 

Distância entre o transmissor e a antena receptora em 

quilômetros. Número de setores da antena e sua abertura 

vertical/horizontal em graus 

Km 

Potências máximas e mínimas aceitáveis para o receptor em 

decibel 
dBm 

Condições ambientais de sol ou chuva ## 

A região de cobertura é exibida na forma de uma célula hexagonal, com o raio 

equivalente medido em quilômetros (km) para os modelos do Okumura-Hata e em metros (m) 

para o modelo Lyra-Castro-UFPA. Estes raios são calculados, para cada modelo e convertidos 

para metros, segundo as equações: Equação 5.1, Equação 5.2, Equação 5.3, Equação 5.4, 

Equação 5.5 e Equação 5.6. 

10
𝑃𝑡+ 𝐺𝑡− 𝐿𝑡+ 𝐺𝑟− 𝐿𝑟− 𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛− 68.75−0.7∗ℎ𝑟− (27.72−1.1∗ℎ𝑟)∗log(𝑓)+ 13.82∗ log(ℎ𝑡) 

44.9−6.55∗log(ℎ𝑡)
+ 3

 

Equação 5.1 – Cálculo do raio de cobertura para o Okumura-Hata para área urbana de cidade pequena ou média 

𝑅 =  10
𝑃𝑡+ 𝐺𝑡− 𝐿𝑡+ 𝐺𝑟− 𝐿𝑟− 𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛− 70.65−8.29∗[log(1.54∗ℎ𝑟)]2− 26.16∗log(𝑓)+ 13.82∗log(ℎ𝑡) 

44.9−6.55∗log(ℎ𝑡)
+ 3

 

Equação 5.2 – Cálculo do raio de cobertura para o Okumura-Hata para área urbana em cidade grande com 

frequência de transmissão menor que 300 MHz 



 

 

39 

𝑅 =  10
𝑃𝑡+ 𝐺𝑡− 𝐿𝑡+ 𝐺𝑟− 𝐿𝑟− 𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛− 74.52+3.2∗[log(11.75∗ℎ𝑟)]2− 26.16∗log(𝑓)+ 13.82∗log(ℎ𝑡) 

44.9−6.55∗log(ℎ𝑡)
+ 3

 

Equação 5.3 – Cálculo do raio de cobertura para o Okumura-Hata para área urbana em cidade grande com 

frequência de transmissão igual ou maior que 300 MHz 

𝑅 =  10

𝑃𝑡+ 𝐺𝑡− 𝐿𝑡+ 𝐺𝑟− 𝐿𝑟− 𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛− 64.15−26.16∗log(𝑓)+ 2∗[log(
𝑓

28
)]2+ 13.82∗log(ℎ𝑡)

44.9−6.55∗log(ℎ𝑡)
+ 3

 

Equação 5.4 – Cálculo do raio de cobertura para o Okumura-Hata para área suburbana 

𝑅 =  10
𝑃𝑡+ 𝐺𝑡− 𝐿𝑡+ 𝐺𝑟− 𝐿𝑟− 𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛− 28.61−[44.49−4.78∗log(𝑓)]∗log(𝑓)+ 13.82∗log(ℎ𝑡)

44.9−6.55∗log(ℎ𝑡)
+ 3

 

Equação 5.5 – Cálculo do raio de cobertura para o Okumura-Hata para área rural 

𝑅 =  10

𝑃𝑡+ 𝐺𝑡− 𝐿𝑡+ 𝐺𝑟− 𝐿𝑟− 𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛− 42.5+22784.226808∗
ℎ𝑡+ ℎ𝑟
ℎ𝑜∗𝑓

− 14.2∗log(𝑓)

16.5  

Equação 5.6 – Cálculo do raio de cobertura para o Lyra-Castro-UFPA para região amazônica. 

5.3.3 Módulo de Planejamento 

O terceiro módulo fornecido pelo ambiente corresponde ao módulo de planejamento, no qual o 

usuário trabalha com o sistema móvel celular, dividido em células hexagonais, contendo uma 

Estação Rádio-Base (ERB) em cada uma, podendo modelar os cenários onde cada célula pode 

trabalhar com o modelo de propagação mais adequado.  

É possível visualizar a área de cobertura de cada RBS. Além disso, o usuário tem 

permissão para alterar o modelo de propagação, configurar os parâmetros da antena 

transmissora e receptora, adicionar ou remover antenas e reposicionar as antenas ao longo do 

caminho para obter a melhor área de cobertura possível. Na Fig 5.9 é exibido exemplo de 

execução do modo de planejamento em um cenário contendo duas RBS com as suas respectivas 

áreas de cobertura. 
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Figura 5.9 – Exemplo do Módulo de Planejamento com somente uma ERB 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentadas as ferramentas empregadas para a construção da ferramenta, 

com citação de suas características, descrição parcial do objetivo do desenvolvimento de cada 

ferramenta e onde elas serão inseridas no projeto. 

Como é necessário realizar a integração dos modelos de propagação com o ambiente 

de Realidade Virtual, este capítulo também apresentou as etapas para a realização dessa 

integração. Cada equação utilizada no simulador possui características de formatação e 

parâmetros. Tais parâmetros apresentam unidades específicas no estudo da radiopropagação. 

Por isso, fez-se necessário uma descrição de cada parâmetro e equação empregada na 

ferramenta, mostrando que eles são equivalentes quando comparados aos usados nos estudos 

em um ambiente real de emissão e captação de sinal de rádio. 
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS 

6.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capitulo, serão apresentados os resultados parciais adquiridos, durante a utilização da 

ferramenta, que foi disponibilizada para a utilização pelos alunos de Engenharia Elétrica, 

Sistemas de Informações e Engenharia de Telecomunicações. Além disso, apresentam-se os 

resultados de utilização da metodologia proposta. 

6.2 – UTILIZANDO A FERRAMENTA 

Foram criados dois cenários para a coleta e exibição dos resultados oferecidos pela 

ferramenta, utilizando modelos de propagação diferentes e exibindo as formas de obtenção de 

respostas deste simulador. Também, a nível de avaliação de uso, foi elaborado um questionário 

sobre a eficiência/utilização da ferramenta de estudo e ensino. 

6.2.1 – Cenário exemplo do modelo Okumura-Hata para cidades pequenas e médias 

Para o primeiro cenário de testes, uma usuária e auxiliadora no desenvolvimento se 

construiu um projeto com 2 antenas setoriais de 50 metros de altura e 1 antena setorial de 44 

metros de altura para a simulação da propagação. Este cenário está apresentado na Figura 6.1 

(formada por um conjunto de figuras), na qual observamos que em 1 delas as configurações do 

modelo estão inapropriadas, sendo sinalizadas pelo quadrado vermelho. Uma caixa de texto é 

exibida sobre cada antena contida no ambiente virtual com informações sobre suas 

configurações. Esta caixa de texto mostra: o nome da antena, altura da antena (em m), potência 

de transmissão (W e dBm), o ganho em dBi, a frequência (em MHz) e a perda de conectores 

(em dB).As caixas de texto com as informações da antena têm cores diferentes. 

A caixa em azul significa que as configurações da antena que eles estão representando, 

estão em conformidade com a definição do modelo de propagação utilizado, enquanto o 

vermelho significa que algumas das configurações da antena não estão em conformidade com 

a definição do modelo de propagação. Quando há caixas de texto em vermelho, o aplicativo 

não permite que a simulação da propagação seja executada. Para resolver este problema, é 

necessário alterar os ajustes da antena. O modelo de propagação utilizado para este cenário é 

Okumura-Hata para pequenas e médias cidades. Nesse caso, a antena tem que uma configuração 

inadequada é a "setorial_44_metros-0". Quando se analisam as configurações de antena e as 
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configurações modelo de propagação, observa-se que o problema só pode ser resolvido através 

do ajuste do valor de frequência da antena. 

 

Figura 6.1  – Cenário de propagação inapropriado e depois apropriado 

 

Para a simulação e coleta de dados, o receptor foi configurado com os seguintes 

valores: 

● Potência mínima de: -90 dBm; 

● Potência máxima: 0 dBm; 

● Ganho: 2 dBi; 

● Perda nos Conectores: 0 dB. 

Um medidor de intensidade do sinal recebido é exibido na tela do computador para 

exibir algumas informações da simulação. Este instrumento tem uma área triangular que indica 

a intensidade do sinal, a potência recebida em dBm no ponto do observador, a altura atual em 

metros em relação ao solo, e a antena que está conectado, como pode ser visto na Fig. 4 (c). Se 

a altura do receptor não está dentro do definido no intervalo do modelo de propagação, a 
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informação indica que a potência recebida é indefinida, a altura atual é apresentado e mostra-

se que o receptor não está recebendo sinal de nenhuma antena. Se o receptor está dentro do 

intervalo de altura do modelo de propagação definido, a potência recebida é verificada nesse 

ponto. Como mostrado na Figura 6.1 (fig. 4d), é possível que a força do sinal recebido estiver 

abaixo do mínimo mostrado nas definições do receptor. 

Se o receptor está dentro do intervalo de altura definido pelo modelo de propagação e 

tem uma intensidade do sinal recebido maior ou igual ao  mínimo estabelecido nas definições 

do receptor, o medidor de intensidade de sinal será ajustada e a potência irá ser apresentada em 

dBm, a altura em metros, a antena em que o receptor está conectado e uma notificação de que 

o receptor entrou na área de cobertura da antena.  

Isso pode ser visto na  Figura 6.2 (composta por um conjunto de figuras). A 

possibilidade de ocorrência handoff também é considerado, em outras palavras, quando o 

receptor que está em movimento, sai da área de cobertura de uma ERB e entra em outra área de 

cobertura adjacente. A notificação handoff também é mostradoa.  

Um segundo cenário de teste que foi criado representa um ambiente florestal, que 

emprega o modelo Lyra-Castro-UFPa. Tempo chuvoso foi selecionado para esta simulação, no 

entanto, no caso dos modelos de propagação atualmente usados no SIMPLARCOM, a 

influência da chuva não tem nenhum efeito sobre a propagação do sinal (é a partir de uma 

frequência de 10 GHz que o fator de chuva afeta o caminho da onda). Os resultados são 

mostrados, bem como um exemplo de um gráfico que mostra a perda de caminho e recebida de 

energia em função da distância. 

Figura 6.2 – Cenário de Ambiente Florestal. 
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6.2.2 – Metodologia de Aprendizagem 

A utilização da metodologia ocorreu em duas etapas, a primeira por meio de 

palestras/demonstrações em cinco instuições de ensino superior de Engenharia e Tecnologias, 

sendo as mesmas avaliadas através questionários (ver Anexo A) aos participantes das palestras. 

A segunda etapa foi a utilização do software didático em disciplina para o ensino de 

Telecomunicações e questionários aos discentes referentes as estratégias de ensino utilizadas. 

A metodologia P2BL foi implementada na etapa inicial. 

A metodologia foi implementada na disciplina de Radiopropagação que foi ministrada 

em regime modular, possuindo carga horária de 60 horas distribuídas em duas semanas em uma 

classe de 24 alunos do 5º Semestre (3º ano) de Engenharia Elétrica da UFPA - Campus 

Universitário de Tucuruí; 15 alunos do 4º semestre de Sistemas de Informação na disciplina 

Tópicos Especiais em Telecomunicações; alunos do 8º semestre de Engenharia de 

Telecomunicações do IESAM; e, por fim, 16 alunos do 4º semestre do IFPA no Campus de 

Cametá do curso de Técnico em Informática.   

O cronograma de atividade foi definido para duas semanas, as quais foram 

desenvolvidas em sala de aula para definição dos conceitos necessários e no laboratório de 

computação usando as simulações do software. Na Tabela III é demonstrado o cronograma 

geral das atividades desenvolvidas durante a disciplina.  

Tabela III – Cronograma geral de atividades durante a disciplina 

 1ª SEMANA 2ª SEMANA 

Segunda Sala de aula 

(Introdução a 

Disciplina) Sala de aula 

( fixação do contúdo aprendido) 

Terça 

Quarta 

Laboratório 

(Demostração do 

Software) 

Quinta 

Sala de aula 

(Explicação do 

conceito de Radio 

Propagação)  

Laboratório 

(Acertos sobre o projeto final e 

apresentação) 

Sexta 

Laboratório 

( Utilização do 

Software com o 

conteúdo 

Aprendido) 

Prova 

( Atividade sobre o assunto 

Ministrado) em  grupo 

Sábado  Apresentação dos Projetos 
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Inicialmente, para a execução da metodologia, foi criado um fluxograma, representado 

pela Figura 6.3 de como seriam realizados os processos de trabalhos.  

 

Figura 6.3 – Fluxo de Atividades da Disciplina 

 

As atividades usando a ferramenta em sala de aula foram ministras pelo professor 

enquanto as atividades de laboratório estavam sob responsabilidade dos monitores. No 

laboratório, o professor estava presente apenas para orientar os monitores.  

A ferramenta, apresenta dois modos de operação o de criação de cenário e de simulação 

da propagação. Dessa maneira, o ambiente virtual possibilitou ao aluno a liberdade de criação 

de diferentes cenários para a realização de suas simulações de propagação. Além disso, o aluno 

pode inserir no ambiente virtual diversas primitivas como árvores, prédios, entre outros, assim 

como, também adicionar novos modelos tridimensionais ao sistema.  

A partir dessas características, o professor apresentava em sala de aula a teoria, com 

conceitos básicos, modelos de propagação, etc. Com o auxílio do software realizava-se estudos 

de enlaces de rádio em ambientes distintos, para mostrar a influência dos obstáculos no percurso 

entre o transmissor e o receptor. Assim, os discentes poderiam analisar qual o modelo de 

propagação mais adequado para determinado ambiente, reforçando a construção do 

conhecimento e propondo soluções para o planejamento de Redes de Comunicação sem Fio. 
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A participação do professor também foi exigida para acompanhamento e orientação, 

tanto ao sugerir contextualizações na fase de planejamento, quanto ao avaliar o desempenho 

dos mesmos em cada aula de laboratório. Essa facilitação se deu em detrimento do nivelamento 

proporcionado aos alunos no início da disciplina. 

Dessa forma, antes e após as aulas de laboratório, reuniam-se o professor e os alunos 

para garantir que o planejamento sugerido fosse realizado, bem como, garantir a eficiência das 

estratégias para desenvolvimento das simulações que seriam desenvolvidas pelos alunos. 

Durante o processo de validação da metodologia via aplicação do P2BL foi exigido do professor 

uma participação ativa enquanto agente orientador. 

Durante as atividades de laboratório, o professor auxiliava os alunos na montagem do 

cenário e execução das simulações. Ao término desse processo, discussões sobre os princípios 

observados e conceitos envolvidos eram realizadas. O trabalho em grupo era sempre valorizado, 

no entanto, cada aluno possuía um computador com o ambiente de aprendizagem instalado. 

Baseando-se nas simulações realizadas e nos tópicos discutidos, os grupos se reuniam 

novamente para repetir a simulação, constatando aspectos não observados na primeira 

execução. Tais procedimentos se repetiam a cada simulação realizada, servindo de modelo para 

que os discentes elaborassem e apresentassem projetos de enlace de radiopropagação ao final 

da disciplina como critério de avaliação. Adicionalmente, os tutores orientavam os alunos na 

definição e execução dos projetos finais propostos, fornecendo feedbacks sobre a relevância 

dos temas escolhidos por cada equipe. O desenvolvimento do projeto final foi realizado em 

horário extraclasse. 

A avaliação da disciplina ocorreu através de uma prova juntamente com a apresentação 

do projeto e entrega de um relatório. Para o projeto final, os alunos foram organizados 

aleatoriamente em grupos, evitando com que discentes altamente criativos ficassem juntos no 

mesmo grupo, evitando assim vantagens em relação as demais equipes. 

Em seguida, foi exigido aos alunos a entrega do relatório referente ao projeto 

apresentado, além de relatórios a respeito das simulações realizadas durante a abordagem de 

cada experimento em sala de aula. Por fim, a turma de Radiopropagação respondeu a um 

questionário. Esse novo questionário foi considerado em virtude da abordagem distinta em 

relação às palestras e demonstrações.  
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Em laboratório, 1 professor e 2 monitores auxiliavam os alunos na montagem do 

cenário e execução das simulações, havendo ao término discussões sobre os princípios 

observados e conceitos envolvidos. Considerando o grupo de 24 alunos, cada monitor era 

responsável por um grupo de 8 alunos. Apesar do tutor estar vinculado a um grupo, a atuação 

do tutor era individual com cada aluno, pois cada aluno possuía um computador com o software  

instalado. A Figura 6.4 apresenta os alunos no laboratório de Tucuruí. 

 
Figura 6.4 – Alunos no laboratório apreendendo manusear o software 

Em outra oportunidade, o software foi testado no Campus Universitário do Tocantins 

Cametá, em especial na FASI (Faculdade de Sistemas de Informação), onde os alunos puderam 

ter um contato com a ferramenta, o professor utilizou na disciplina de Tópicos Especiais em 

Telecomunicações. As Figuras 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 demonstram a utilização da ferramenta 

no momento das aulas. 

 

Figura 6.5 – Laboratório de Sistemas de Cametá com a Ferramenta Instalada 
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Figura 6.6 – Alunos de SI se Ambientando ao uso da Ferramenta 

 

Figura 6.7 – Alunos construindo os Cenários 
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Figura 6.8 – Prof. Msc Diovanni Morais ministrando a Disciplina 

 

 

Figura 6.9 – Configuração do Receptor durante a aula  

Após 2 semanas de utilização da ferramenta em cada instituição, com a ajuda de um 

questionário (ver Anexo A), foi possível gerar gráficos com as tendências que cada grupo de 

alunos das referidas instituições de ensino demonstrou. Os resultados  mostram que ao utilizar 

as técnicas de ensino, mesmo com alunos que não são da área de Telecomunicações, a 

experiência dos mesmo foi satisfatória e o conteúdo foi compreendido por grande parte dos 

discentes, resultados esses que podem ser observados conforme gráficos a seguir:  
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A Figura 6.10 mostra a perspectiva dos alunos, primeiramente quanto aos aspectos 

teóricos tratados sobre propagação, que demonstrou um ótimo aproveitamento entre os alunos, 

principalmente nos que não são propriamente da área de Telecomunicações. 

 

Figura 6.10 – Respostas Referentes as Perguntas 1 e 2 

Na Figura 6.11, podemos observar os resultados obtidos referentes as perguntas 3 e 4 

que tratam respectivamente sobre a fixação da teoria ministrada em sala de aula e o inicio do 

modulo de propagação presente no sistema. 

 

Figura 6.11 – Respostas dos Alunos Referentes a Perguntas 3 e 4 
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A Figura 6.12, mostra a aceitação da utilização da ferramenta e sobre o realismo que 

a mesmo pode proporcionar aos discentes, durante a aula ministrada, essas perguntas são 

evidenciadas nas questões 5 e 6 respectivamente. 

 

Figura 6.12 – Respostas dos Alunos Referentes a Perguntas 5 e 6 

Durante a utilização do modo de criação e o modulo de simulação, observamos que no 

geral os alunos utilizaram sem maiores problemas essas funcionalidades da ferramenta, mesmo 

assim, foi percebido que alguns alunos tiveram certas dificuldades em se utilizar algumas 

opções dos módulos, fato esse comprovado conforme a Figura 6.13, que retrata essa 

dificuldade, resultado obtido através das perguntas 7 e 8 do questionário. 

 

Figura 6.13 – Respostas dos Alunos Referentes a Perguntas 7 e 8 
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Na fase final da metodologia de ensino, foi proporcionado aos alunos responderem 

sobre a integração entre Realidade Virtual e o tema estudados, para que pudéssemos observar 

esse feedback da utilização geral da ferramenta, e ao seu termino perguntamos se depois dessa 

experiência, se os mesmos indicariam a utilização da ferramenta para ser utilizada em aulas de 

ensino superior e médio para facilitar o aprendizado da disciplina ministrada, essas perguntas 

são evidenciadas nas questões 9 e 10, esse resultado pode ser apreciado na Figura 6.14. 

 

Figura 6.14 – Respostas dos Alunos Referentes a Perguntas 9 e 10 

Esses resultados estão sintetizados na Tabela IV, apresentando as porcentagens para 

cada instituição, referente às perguntas do questionário. De maneira complementar, a Tabela V 

apresenta os resultados de desempenho dos discentes, comparando o desempenho dos alunos 

que utilizaram a metodologia proposta, juntamente com a ferramenta de simulação, com os 

alunos que não fizeram uso da metodologia proposta. 

Nesse sentido, para os conceitos “Bom” e “Excelente” (melhores conceitos), obteve-

se um ganho de 37,58% para o primeiro (conceito Bom) e 26,09% para segundo (conceito 

Excelente). Dessa maneira, comprovasse a eficácia da metodologia proposta na melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem de disciplinas de Telecomunicações. 
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Tabela IV – Respostas do Questionário (ver Anexo A). 

 

Tabela V – Evolução do Desempeno dos Discentes 

Pesos 
Médias de 

Conceitos 

Sem a 

Metodologia 

Com a 

Metodologia 
 Média da Melhora do 

Desempenho 

Excelente: 10,0 

Pts 
Excelente 9,00% 46,58% Excelente 37,58% 

Bom: 7,5 Pts Bom 16,86% 42,95% BOM 26,09% 

Regular : 5,0 

Pts 
Regular 37,62% 6,28%  32% 

Insuficiente: 

2,5 Pts Insuficiente 
24,52% 2,88% 

  

Outros: 0,0 Pts Outros 12,00% 1,32%   

TOTAL 100% 100%   

1- QUANTO AOS ASPECTOS TEÓRICOS Cametá Tucurui IFPA

TODOS ESTÃO PRESENTES 20% 30% 100%

GRANDE PARTE ESTÁ PRESENTE 80% 70% -

POUCOS ESTÃO PRESENTES - - -

2- QUANTO AO ENTENDIMENTO DA TEORIA ESTUDADA

PROPORCIONOU O ENTENDIMENTO 80% 60% 50%

ESCLARECEU GRANDE PARTE 20% 40% 50%

3- QUANTO  AO PLANEJAMENTO DE SISTEMAS 

DE PROGRAMAÇÃO DE SINAIS

BEM ESCLARECEDOR E ÚTIL 70% 65% 20%

POSSÍVEL DE ENTENDER 30% 35% 80%

4- QUANTO AOS RESULTADOS FORNECIDOS

MUITO BEM FORNECIDOS VISUALMENTE E 

ANALITICAMENTE 40% 30% 45%

INTERESSANTES E POSSÍVEIS DE ENETENDER 50% 50% 65%

É NECESSÁRIO UM POUCO DE ANÁLISE 10% 20% -

5- QUANTO A UTILIZAÇÃO

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 60% 50% 30%

PRECISOU DE UM POUCO DE ADAPTAÇÃO 10% 10% 30%

UM POUCO COMPLICADO 30% 40% 40%

6- QUANTO AO AMBIENTE VIRTUAL

BEM REALISTA 30% 20% 20%

SUFICIENTE PARA REALIZAR O TRABALHO/ESTUDO 70% 80% 50%

POUCO REALISTA - - 30%

7- QUANTO AO MODO DE CRIAÇÃO

BEM IMPLEMENTADO E FÁCIL DE USAR 80% 60% 30%

SUFICIENTE PARA REALIZAR A CRIAÇÃO 10% 10% 20%

É NECESSÁRIO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO 10% 30% 50%

8- QUANTO AO MODO SIMULAÇÃO

BEM IMPLEMENTADO E FÁCIL DE USAR 75% 60% 50%

SUFICIENTE PARA REALIZAR A SIMULAÇÃO 10% 20% 20%

É NECESSÁRIO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO 15% 20% 30%

9- QUANTO A INTEGRAÇÃO ENTRE RV E 

PROPAGAÇÃO/PLANEJAMENTO DE SISTEMAS 

DE SINAIS

EXCELENTE TANTO NO PLANEJAMENTO QUANTO 

NOS RESULTADOS 70 55% 50%

ÓTIMA IDÉIA 30 10% 10%

INTERESSANTE - 35% 40%

10- QUANTO A INDICAR O SIMPLARCOM PARA 

PESSOAS DA ÁREA

INDICARIAM 100% 100% 100%

UFPA IESAM

12,5%

-

33,3%

66,6%

37,5%

50%

60%

46.6%

26,6%

33,3%

26,6%

26,6%

26,6%

26,6%

73,3%

12,5%

75%

13,3%

26,6%

33,3%

40%

87,5%

12,5%

-

12,5%

62,5%

20%

73,3%

6,6%

40%

-

46,6%

40%

100%

50%

50%

-

100%

20%

33,3%

46,6%

12,5%

37,5%

87,5%

75%

12,5%

-

62,5%

37,5%

50%

50%

12,5%
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO  E CONTINUIDADE DO TRABALHO 

Este trabalho propôs o uso de uma metodologia Baseada em Problema e Aprendizado Baseado 

em Projeto, juntamente com um ambiente computacional de aprendizagem que utiliza realidade 

virtual, voltado ao ensino do planejamento de redes de comunicação móveis. Para validação do 

estudo foram realizadas palestras e testes baseados nas metodologias ativas PBL e P2BL. De 

acordo com o levantamento da literatura, este é o primeiro trabalho que propôs um ambiente de 

aprendizado educacional de redes de Telecomunicações e que foi validado levando-se em 

consideração o professor e os alunos. 

Durante o desenvolvimento da metodologia pode-se destacar principalmente o 

desenvolvimento de habilidades e competências aos tutores e discentes. O papel do professor e 

monitores foi induzir o processo de aprendizagem, orientando os alunos da disciplina com 

diretrizes para concepção do projeto e avaliar a relevância e aplicabilidade do projeto 

desenvolvido na data estipulada. Assim, para os tutores, o uso da metodologia proporcionou o 

desenvolvimento de habilidades como criatividade, eloquência, senso crítico, que contribuem 

para uma postura proativa perante os problemas a serem solucionados, visto que os mesmos 

deveriam orientar os alunos na definição e execução dos projetos. Adicionalmente, 

desenvolveram habilidades de planejamento e controle, das quais dependem o êxito da 

atividade. Ressalta-se que, o papel pedagógico do professor foi essencial no acompanhamento, 

uma vez que, seguiu-se em sua totalidade a ementa aprovada para a disciplina. 

Dessa maneira, a metodologia aplicada às disciplinas equivalentes dos cursos de 

Engenharia da Computação, Telecomunicações e Sistemas de Informações confirmou a 

importância de oferecer aos discentes a oportunidade de relacionar a teoria e prática, podendo 

contextualizar conceitos já vistos em sala com experimentos de fácil acesso através do software 

e da metodologia. Esses fatores possibilitaram aos alunos maior facilidade e viabilidade na 

compreensão de novos conceitos. Isso fica claramente evidenciado pela maior ocorrência de 

conceitos maiores do que em turmas que não se utilizaram a metodologia propsota, com base 

no aumento do coeficiente de rendimento geral dos alunos. 

Em âmbito educacional, considera-se que mudanças nas formas de ensinar e aprender 

ficam mais evidentes, sobretudo nas instituições de educação superior que formam profissionais 

para o mercado do trabalho. Sabe-se que, esses profissionais têm atualmente maiores exigências 

com relação ao preparo, capacidade de tomar decisões, de resolver problemas, trabalhar em 

equipe, comunicar-se eficientemente, ter autonomia no aprendizado e flexibilidade frente à 
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novas situações sociais e profissionais. A Figura 7.1 evidencia isso, através de um comparativo 

das médias com e sem o uso da metodologia proposta. 

Figura 7.1 – Comparativo das Médias 

A Figura 7 reforça a ideia de aceitação da emtodologia, bem como comprova sua 

colaboração em relação ao desempenho e engajamento dos alunos nas disciplinas e, 

consequnetemente melhora das médias de aprovação. Nota-se que, as médias dos conceitos 

“Excelente” e “Bom” (melhores conceitos), obtiveram um acentuado crescimento com o uso 

da metodologia proposta por esta pesquisa. 

Para os discentes foi apresentado um novo processo de ensino/aprendizagem que 

contribuiu na busca de possíveis soluções de problemas equivalentes aos encontrados na vida 

profissional através do conteúdo da disciplina e até mesmo interdisciplinar. 

A utilização de tutores nas atividades, contribuiu para discussões construtivas de 

maneira descontraída, visto que os tutores também eram alunos. Assim os discentes ficavam 

motivados em ver todo o conhecimento que poderiam adquirir ainda como alunos, caso 

constatado nos tutores.  Fato que proporcionou a mudança de comportamento e a visão dos 

discentes em relação ao interesse pelo conteúdo abordado na disciplina. Sem mencionar a 

melhora na compreensão do conteúdo através de visualizações somente possíveis através do 

uso da ferramenta computacional. 

De maneira geral a metodologia utilizada, tem-se revelado muito útil para o estudo e 

planejamento de sistemas de propagação do rádio em diferentes ambientes, bem como em 

aprender sobre assuntos de áreas relacionadas com o tema, fornecendo resultados com os 
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padrões aceitáveis no planejamento de sistemas de redes sem fio. Como pode ser visto nos 

resultados do questionário respondido pelos alunos na avaliação didatica, a metodologia e a 

ferramenta computacional tiveram um feedback muito positivo, como software educacional, de 

acordo com as questões avaliadas, mostrando grande interesse dos usuários em seu emprego e 

criando-se expectativa para as novas versões deste simulador. 

Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar o realismo do ambiente virtual através 

da atualização das bibliotecas gráficas do simulador. Neste sentido, serão modelados novos 

componentes 3D para representar os cenários, como árvores, prédios e antenas. 

Adicionalmente, o modo de planejamento será evoluído através da otimização da área de 

cobertura 3D (que será criado durante a execução da simulação). A fim de melhorar a 

visualização do resultado da simulação da rede virtual, será empregada uma escala de cores, 

que varia de acordo com a intensidade do sinal, para que os alunos possam ter um feedback 

imediato da qualidade de estruturação da sua proposta de rede.  

Por fim, pretende-se desenvolver e disponibilizar manuais para que professores de 

diferentes instituições de ensino possam adotar a metodologia apresentada neste artigo. Além 

disso, pretende-se criar vídeo aulas mostrando o uso da metodologia e da ferramenta de 

simulação, para que se facilite a replicação desta investigação em outros contextos e, para que 

os alunos possam estudar fora de sala de aula. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
1. Os aspectos teóricos de propagação do sinal de antenas estão presentes? 

a) Sim, todos 

b) Grande parte 

c) Poucos  

d) Nenhum 

 
2. Esta presente a teoria estudada em uma aplicação prática dentro de um ambiente  virtual? 

a) Sim, proporciona o entendimento 

b) Esclareceu grande parte 

c) Poucas coisas foram entendidas 

d) Nenhum entendimento 

 
3. O planejamento de sistemas de propagação de sinais foi? 

a) Bem esclarecedor e útil 

b) Possível de entender 

c) Um pouco complicado 

d) Difícil de entender 

 
4. Os resultados fornecidos  foram? 

a) Muito bem fornecidos tanto visualmente quanto analiticamente 

b) Interessantes e possíveis de entender 

c) É necessário um pouco de análise 

d) Complicados de entender 

 
5. A utilização da Ferramenta foi? 

a) De fácil utilização 

b) Necessitou de pouca adaptação 

c) Um pouco complicado 

d) Difícil 

 
6. O realismo do ambiente virtual que a ferramenta se  propõe a fazer está? 

a) Bem realista 

b) Suficientemente realista 

c) Pouco realista 

d) Nada realista 

 
7. O modo de criação de cenários está? 

a) Bem implementado e fácil de usar 

b) Suficiente para criação do cenário 

c) É necessário algum treinamento para utilizar 

d) Ruim 

 
8. O modo de simulação  está? 
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a) Bem implementado e fácil de usar 

b) Suficiente para a simulação 

c) É necessário algum treinamento para utilizar 

d) Ruim 

 
9. A integração entre RV e Propagação/Planejamento de sistemas de sinais de rádio foi? 

a) Excelente tanto no planejamento quanto nos resultados 

b) Ótima ideia 

c) Interessante 

d) Boa 

 
10. Você indicaria a ferramenta  para algum interessado da área utilizar? 

a) Sim 

b) Não 

 

 

 

 


