
Telecom (nem tão) verde 
Operadoras fixas e móveis são grandes consumidoras de energia. 
Mas se a tecnologia tem ajudado a reduzir o consumo, a adoção de fontes 
limpas ainda parece estar distante. 

preocupação em reduzir o 
consumo de energia em 
redes de telecomunicações 
começa a crescer entre as 
operadoras brasileiras fixas 

e móveis. A exigência por equipamentos 
mais eficientes em consumo de eletrici
dade, que até alguns anos atrás se limita
va às RFPs de teles europeias, agora 
aparece nos processos de compra das 
operadoras brasileiras, revelam fabri
cantes que atuam no País. A explicação 
não se deve a uma súbita conscientiza
ção ecológica, mas, principalmente, a 
uma necessidade de economia, que pode 
se transformar depois em maior compe
titividade. Pouca gente se dá conta, mas 
os gastos com energia representam cerca 
de 20% do custo operacional de redes 
móveis e até 40% de redes fixas. Desde a 
escolha dos equipamentos até a compra 
de geradores próprios, passando por 
testes com fontes renováveis e melhoria 
na gestão de contas de eletricidade, todas 
as operadoras brasileiras trabalham 
para reduzir ou ao menos conter o cres
cimento de seu consumo de energia. 

Proporcionalmente, as teles fixas gas
tam mais eletricidade que as móveis. Isso 
decorre do fato de suas redes serem anti
gas, com equipamentos defasados e 
pouco eficientes energeticamente. Para 
se ter uma ideia, a Oi, maior operadora 
de telecomunicações do Brasil, consome 
1.500 GWh por ano. Desse total, 80% 
vem da rede fixa e apenas 15% da rede 
móvel - o restante é consumido por pré
dios administrativos. 

As centrais de comutação são as prin
cipais vilãs. "O core da rede fixa, pelo fato 
de ser antigo, é onde se concentra a 
maior parte do desperdício", explica o 
diretor de tecnologia da Huawei, Marcelo 
Motta. Ainda há muitas centrais de 
comutação TDM em operação no Brasil. 
Elas ocupam mais espaço que as centrais 
NGN (next generation network), atendem 
proporcionalmente a menos assinantes e 
consomem mais energia. Calcula-se que 
uma central NGN, para atender a mesma 

quantidade de assinantes que uma TDM, 
ocupe 86% menos de espaço. A redução 
média de potência em uma central NGN 
é de 60% em comparação com uma cen
tral TDM. 

A migração das centrais para NGN 
poderia ser a solução para o problema. 
Mas não se trata de um movimento 
simples: além do alto Capex para tal 
transição, trata-se de uma troca delica
da, pois pode afetar a prestação de 
serviços para dezenas de milhares de 
assinantes. Por isso as teles estão fazen
do a migração aos poucos. A GVT, dona 
de uma das redes fixas mais novas e 
modernas do País, ainda tem algumas 
centrais TDM compradas no começo 
de sua operação e não pretende troca-

las tão cedo. "Mas nas novas cidades 
para onde nos expandimos estamos 
usando apenas NGN", informa o dire
tor executivo de engenharia e opera
ções da operadora, Juan Claros. 

A razão para as centrais antigas con
sumirem tão mais energia é a necessida
de de refrigerar seus ambientes. "Metade 
do nosso consumo de energia provem de 
climatização", revela o gerente de proje
tos especiais da Oi, Carlos Lucianelli 
Filho. Para reduzir os gastos com refrige
ração de centrais, a Oi está controlando 
com mais atenção a temperatura ambien
te, de forma a otimizar o uso do ar con
dicionado. Trocando em miúdos: a ideia 
é evitar que a temperatura fique abaixo 
do necessário para a operação dos equi
pamentos. Uma empresa especializada 
em refrigeração foi contratada para auxi
liar a Oi nesse projeto. 

Na Telefônica, 96% da eletricidade 
é consumida pela área operacional e 
metade disso é destinada à climatiza
ção. Desde 2006 a concessionária vem 
instalando sensores de temperatura 
em suas centrais para controlar melhor 
a eficiência da refrigeração dos 
ambientes. Noventa e três grandes 
centrais da empresa já estão equipa
das com esses sensores. 

Em armários de rua, as operadoras 
vêm substituindo o ar condicionado pela 
ventilação natural, adquirindo armários 
planejados para esse fim. Isso só é possí
vel porque os novos equipamentos preci
sam de menor potência que seus ante
cessores, dissipando menos calor e, logo, 

demandando menos 
refrigeração. 

Difícil mesmo é 
dispensar o ar con
dicionado nos data 
centers. O hardware 
nesses locais é 
extremamente sen
sível a temperaturas 
altas: sua climatiza
ção precisa estar 
sempre sob contro-



le. Uma alternativa poderia ser o uso de 
refrigeração a água. É como se fosse um 
radiador: água pressurizada circula por 
canos entre os equipamentos, esfriando-
os. A solução, contudo, ainda é recebida 
com certo ceticismo pelas operadoras. 
"E se um cano desses estourar?", ques
tiona Claros, da GVT, que ainda prefere 
usar o ar condicionado quando o assun
to é data center. 

Um dos serviços que mais cresce 
entre as operadoras fixas é a banda larga 
via ADSL. Para atender à demanda, 
novos DSLAMs são instalados frequente
mente. A maioria dos modelos disponí
veis no mercado é capaz de alterar sua 
potência de acordo com o tráfego de 
dados na rede. Se o volume de dados 
está baixo, o equipamento reduz a potên
cia e vice-versa, o que ajuda a poupar 
energia. "O problema é que a variação 
constante de potência gera ruído na 
linha, atrapalhando o serviço de voz", 
comenta Reinaldo Munhoz, gerente de 
produtos para redes fixas da Alcatel-
Lucent. Para resolver isso, a fabricante 
criou o que chama de "Smart DSL": um 
software que "aprende" a identificar os 
ruídos na linha, dosando melhor a potên
cia com a qual o DSLAM deve operar. 
Segundo Munhoz, isso reduz em até 25% 
o consumo de energia de um DSLAM. 
Algumas operadoras brasileiras estão 
neste momento realizando testes com 
essa solução. 

Na Telefônica, os resultados de algu
mas ações já puderam ser medidos. Para 
avaliar sua eficiência, a operadora mede 
o consumo de energia por terminal equi
valente (cada linha telefônica vale um 
terminal e cada linha Speedy equivale a 
2,5 terminais). Em 2000, o consumo por 
terminal equivalente era de 4,35 kWh. 
Em 2008, baixou para 2,47 kWh. O con
sumo total da Telefônica em 2008 foi de 
652 GWh. 

Redes Móveis 
Nas redes celulares, a maior parte 

do consumo está concentrada nas 
estações rádio-base (ERBs). 
Individualmente cada ERB consome 
pouco, mas como são milhares de 
antenas espalhadas pelo País, elas 
todas juntas acabam representando 
cerca de metade de todo o gasto com 
eletricidade de uma operadora móvel. 

A rápida evolução tecnológica nas 
redes celulares, contudo, tem gerado 
uma eficiência energética cada vez maior 
das ERBs. Para se ter uma ideia, cinco 

anos atrás, um site médio GSM requeria 
uma potência de 1.700 watts. Atualmente, 
são 900 watts. E se for um site 3G a 
potência é ainda menor: 600 watts. 

Outra mudança importante: enquan
to os antigos sites TDMA necessitavam 
de refrigeração para os rádios, os atuais 
conseguem operar na temperatura 
ambiente, com ventilação natural. 
Eventualmente são usadas ventoinhas. 
Os equipamentos atuais suportam em 
alguns casos temperatura de até 70 
graus Celsius. A dispensa do ar condicio
nado gerou uma redução de aproxima
damente 30% no consumo de energia de 
cada ERB. 

Dentro de um site celular, o que mais 
demanda eletricidade são os amplifica
dores de potência (PAs), ou rádios. Eles 
respondem por mais de 60% do gasto 
com energia de cada site. Todos os 
fabricantes oferecem hoje ERBs com 
controle inteligente de potência dos 
rádios. Funciona da seguinte forma: 
quando o tráfego é pequeno, como, por 

exemplo, à noite, alguns canais são des
ligados, para reduzir o consumo de 
energia. Essa funcionalidade já é consi
derada básica no mercado. 

Uma novidade que surgiu com as 
redes 3G é a instalação do rádio mais 
próximo à antena. Antigamente, o rádio 
ficava na base da ERB e se conectava à 
antena por um cabo coaxial, o que gera
va perda de potência. A Huawei atribui a 
essa solução boa parte do seu sucesso no 
mercado 3G brasileiro, tendo ganhado 
contratos com todas as operadoras nacio
nais. Além de reduzir o consumo de 
energia, a aproximação do rádio à ante
na reduziu o tempo de instalação das 
ERBs, explica Motta, da Huawei. 

A miniaturização das ERBs também 
contribuiu para reduzir os gastos com 
eletricidade. O mesmo processo aconte
ceu nas BSCs (controladoras de ERBs). 
Em comparação com alguns anos atrás, 
uma BSC hoje ocupa metade do espaço, 
consome metade da energia e controla 
de cinco a seis vezes mais rádios. 

Energia renovável 
Atualmente, praticamente 100% das 

unidades consumidoras de energia em 
redes de telecomunicações no Brasil 
estão conectadas à malha de distribuição 
elétrica tradicional, afirmam especialis
tas. Em áreas sem eletricidade, depen
dendo da distância, a operadora de tele-



Li Tie 
Um terremoto de magnitude 8,8 graus (escala Richter) atingiu a 
costa do Chile no Sábado, 27 de Fevereiro, mais de um mês após o 
terremoto do Haiti. 
Após o terremoto, a atividade mais urgente é o salvamento de tantas 
vítimas quanto possível, o mais rápido possível. Os órgãos policiais, 
bombeiros, pessoal médico, e até soldados e outros membros de resgate 
trabalham juntos e cooperam para encontrar vítimas, curá-las e manter a 
sociedade em ordem. Nestes casos, o compartilhamento de informações 
entre tais equipes é muito importante. Para comandar e responder 
com rapidez e clareza, um sistema de comunicação profissional deve 
desempenhar um papel importante. 

• Trabalho quando as redes estão interrompidas 
O terremoto sempre destrói o fornecimento de energia, assim 
interrompendo o link de comunicação. Mas o sistema de 
comunicações deve continuar funcionando. 

• Mecanismo prioritário para assegurar um comando rápido e claro. 
Todas as equipes de resgate devem estar uniformemente 
comandadas e despachadas. A Sede deve ser capaz de interromper 
qualquer equipe (policiais, bombeiros, etc) para anunciar o comando. 
E cada líder de equipe deve ser capaz de interromper seus membros 
para organizar a tarefa. 

• Terminais Robustos e profissionais. 
Os membros do resgate vêm de diferentes posições, trabalham 
em tarefas distintas, e possuem diferentes métodos de utilização. 
Conseqüentemente, eles precisam de diferentes tipos de terminais, 
como os de mão, estações montadas em veículos, e terminais com 
funções GPS. 

A rede de trunking digital GoTa da ZTE, é uma comunicação personalizada 
para resgates, e oferece uma solução completa. 

2.1 Introdução 
O GoTa (Arquitetura Global de Trunking Aberto) é um sistema de 
comunicação de segurança pública com funções profissionais 
de trunking, lançado pela ZTE. É também o primeiro sistema no 
mundo baseado em sistema de trunking digital baseado em CDMA. 
Herdeiro da tecnologia CDMA, o GoTa nasceu com as 
seguintes características: 

• Alto nível de segurança e privacidade 
• Capacidade de serviços de dados em banda larga wireless 
• Serviços de valor-agregado muito ricos 
• Baixo custo de construção da rede 
A arquitetura de rede GoTa é demonstrada acima: 

Além do grupo básico de chamadas, que pode ser estabelecido em 
aproximadamente 500ms, o GoTa também oferece serviços profissionais 
para as equipes de resgate, incluindo chamadas de emergência, 
chamadas PTT/prioridade aos membros do grupo, reagrupamento 
dinâmico, operação em fall-back/modo direto, console de despacho 
e assim por diante. Os terminais GoTa, em vários modelos, podem 
atender às necessidades dos usuários em vários grupos de usuários. 
Os terminais com criptografia e proteção de explosão também estão 
disponíveis. As estações GoTa montadas em veículos, oferecem a função 
de posicionamento GPS e podem ser usadas em vários veículos. 
Todos os terminais GoTa estão equipados com os acessórios relevantes. 



2.2 Cenários de Uso 
Após a ocorrência do terremoto, a Sede de resgates enviará a equipe 
de investigação para determinar a situação. Durante as investigações, 
a Sede utiliza as chamadas PTT do GoTa para manter-se em contato 
com a equipe. A equipe relata a situação à Sede, por palavras, 
enviando imagens ou vídeos para a Sede, através de dados em 
banda larga wireless. 
Depois de conhecer a situação, a Sede despacha as equipes de 
resgate para ajudar as vítimas. As equipes de resgate podem incluir 
policiais, bombeiros, equipe médica, soldados e outros. E eles podem 
dividir, em diferentes locais, de acordo com os requisitos das diferentes 
localidades. Uma vez que o bombeiro/policial localize a vítima em 
algum local, eles pedirão à equipe médica que venha para curá-las e 
transferi-las aos hospitais. Os bombeiros/ policiais formam grupos de 
chamada que ativam a equipe médica mais próxima à vítima. 

No terremoto do Chile, a rede GoTa, que foi cooperativamente 
construída pelos provedores de rede local de trunking Interexport 
e a ZTE, mantiveram o estado normal de comunicações, utilizando 
seu fornecimento de energia auto-equipado da estação base, no 
local isolado no modo de operações. Ao mesmo tempo, a Interexport 
tomou todas as medidas para investigar as falhas do sistema, e assim 
assegurou a rápida recuperação da energia elétrica e um sistema 
contínuo de serviços. Com o apoio do sistema GoTa, o trabalho de 
resgates tais como comando e despacho, assistência para salvamento 
no local, resgate médico e distribuição de materiais foram realizados de 
modo organizado e eficiente. 

Anteriormente, no terremoto do Haiti, a ZTE também entregou sua 
ajuda humanitária. A empresa doou os equipamentos GoTa, 
e participou ativamente no resgate e nos trabalhos de reconstrução, 
de modo a minimizar as perdas do desastre. 

Em 2008, quando um terremoto de magnitude 8,0 atingiu Wenchuan, 
na China, o sistema de comunicações móveis local foi severamente 
destruído. A enorme equipe de resgate requisitou, em caráter de 
urgência, um sistema de comunicações para emergências. 
A ZTE rapidamente enviou via aérea seis veículos de comunicação 
de emergência GoTa, e mais de 400 terminais GoTa para a área do 
terremoto, oferecendo um apoio de comunicações muito poderoso 
para as equipes de resgate. 

Além do terremoto, a rede trunking GoTa também pode ser usada em 
serviços de rotina, e outros eventos emergenciais, por funcionários 
públicos de diferentes níveis, em diferentes departamentos. Até 2009, 
os produtos GoTa foram entregues a mais de 40 países, incluindo China, 
Noruega, República Tcheca, Polônia, Rússia, Gana, Senegal, Marrocos, 
Malásia, Indonésia, Burma, Haiti, Vietnã, Sudão, Benin, Mongólia, etc. 
O GoTa da ZTE tornou-se o sistema de trunking digital feito na China 
com as aplicações mais amplas, e com padrão mundial. 

3.1 Rede Nacional de Segurança de Gana 
O GoTa foi aplicado no Sistema Nacional de Segurança 
de Informações de Gana. O sistema deve prover serviços 
profissionais de comunicação, comando e despacho para todos os 
departamentos governamentais em Gana, incluindo o departamento 
de segurança, a policia, as prisões e os bombeiros. O Birô de 
Imigração, Alfândega, Exército, Pessoal da Presidência, a Comissão 
Nacional de Telecomunicações, a Defesa de Fronteiras, e também 
importantes hospitais e departamentos de governo e agências. 



comunicações prefere bancar 
a extensão da rede elétrica a 
usar energia renovável. "Ainda 
não é viável economicamente 
usar energia renovável quando 
o site é perto da rede elétrica. 
Só faz sentido em sites remo
tos", relata Conrado Rocha, 
gerente de vendas GSM e 
banda larga móvel da Nokia 
Siemens Networks. "O Capex 
para uma solução com energia 
renovável é alto. Embora seja 
diluído no longo prazo, esse custo ainda 
trava as operadoras, porque elas olham 
no curto prazo", comenta o gerente de 
soluções de rede da ZTE, João Feria. 

Muitos fabricantes têm em seus por-
tfólios equipamentos movidos por ener
gia solar ou eólica. A demanda existe na 
Europa, em razão da escassez de ener
gia, e na África, devido à pequena exten
são da rede elétrica. No Brasil, testes 
pontuais foram feitos por algumas opera
doras. A TIM, por exemplo, experimen
tou energia solar para a recarga de 
baterias e eólica para abastecimento de 
ERBs, mas não levou os projetos à frente. 
"O custo total de implantação e manuten
ção ainda é alto", justifica Charles Davies, 
gerente executivo de operação e manu
tenção de rede da TIM. A Oi usa paineis 
solares em algumas instalações no norte 
do País, mas vê restrições no uso de 
energia eólica. "Os ventos precisam ser 
uniformes e contínuos. Além disso, a 

turbina eólica é grande e 
demanda uma estrutura 
robusta para suportá-la", 

explica Lucianelli Filho, da Oi. 
Outra opção de energia limpa e 

renovável é o gás hidrogênio. A Nokia 
Siemens tem uma solução de ERB 
movida a hidrogênio. Todavia, a manu
tenção é complicada, pois requer a 
distribuição de hidrogênio líquido atra
vés de caminhões. 

0 que se usa mais no Brasil quando 
um equipamento se encontra em local 
remoto são geradores a óleo. De qual
quer forma, é preciso levar combustível 
para o gerador, e não se trata de uma 
energia limpa. 

Independentemente da forma de 
abastecimento, é preciso ter um plano B 
em caso de falta de luz. Nas redes 
móveis, por exemplo, todas as ERBs pos
suem um conjunto de baterias para 
mantê-las em funcionamento em caso de 
queda de energia. Geralmente, é instala
da uma quantidade suficiente para 
garantir ao menos quatro horas de ope-

ração sem fornecimento de eletricidade 
pela rede convencional. 

Vale lembrar que embora o abasteci
mento venha em sua maioria das conces
sionárias de energia elétrica, isso não 
significa que as operadoras de telefonia 
não possam comprar energia renovável. 
Existe no Brasil o chamado Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), em que grandes 
consumidores podem comprar eletrici
dade de terceiros. Na Oi, por exemplo, 
9% da energia vem de fontes incentiva
das, como pequenas centrais elétricas 
(PCHs) e usinas de biomassa, através de 
contratos no ACL. Na Telefônica, o per
centual é ainda maior: 25%. A TIM estu
da começar a comprar energia no ACL 
este ano. A energia contratada no ACL é 
distribuída aos consumidores através 
das redes de eletricidade convencionais. 

Há também casos de operadoras dis
postas a gerar sua própria energia. A 
GVT, por exemplo, comprou, oito meses 
atrás, dois geradores a diesel para abas
tecer sua sede em Curitiba durante o 
horário de pico, entre 18h e 21h. A eco
nomia obtida nos gastos com eletricidade 
no prédio foi de 16%. Segundo Claros, da 
GVT, o retorno sobre o investimento virá 
em menos de um ano. A operadora pla
neja expandir a ideia para atender seus 
prédios em outras capitais. 

Processos internos 
Às vezes a economia de energia pode 

ser atingida aprimorando processos 
internos das operadoras. A TIM adota 
campanhas para educar os próprios fun
cionários a consumir menos energia nos 
prédios administrativos. "O consumo 
racional é uma prioridade. Disseminamos 
essa cultura há algum tempo dentro da 
empresa", relata Davies. Além disso, 
sensores de presença foram instalados 
em escadas e banheiros para acender as 
luzes apenas quando há gente e o ar 
condicionado é reduzido à noite. Ações 
similares foram implementadas pela 
Telefônica. 

Na Oi, é realizada mensalmente uma 
análise criteriosa das contas de luz de 
suas unidades com maior consumo. O 
objetivo é identificar excessos ou até 
erros nas faturas. Neste semestre a aná
lise será estendida a todas as unidades 
da companhia. "Nossa meta é não cres
cer o consumo de energia apesar da 
expansão da rede. Não é um trabalho 
fácil", resume Lucianelli Filho. 
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