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Muitos dados técnicos encontrados em publicações de rádio são mensurados em decibel com sua 

respectiva sigla “dB”. Isso não é feito para mistificar ou dificultar o assunto aos iniciantes; o 

objetivo é realizar mais facilmente comparações entre valores e evitar o uso de números e 

dimensões muito grandes ou bem pequenas em telecomunicações. 

 

O que o é o decibel? 

 

Decibel é apenas uma forma de expressar razões, especialmente as razões de potência. Se tomarmos 

o ganho de um estágio amplificador, os padrões de irradiação de uma antena ou a perda em uma 

linha de transmissão, geralmente estamos interessados na razão entre a potência de entrada e a 

potência de saída do sistema em questão, a razão de potência entre o sinal captado pela parte frontal 

e parte traseira de uma antena direcional, etc. Estes são alguns exemplos dos campos onde o decibel 

é aplicado e portanto onde encontramos resultados em dB. 

 

Decibel é uma função logarítmica. Logaritmo é uma útil ferramenta matemática baseada em 

expoentes. Uma característica importante do logaritmo é sua multiplicação, que pode ser realizada 

com a adição de quantidades logarítmicas. Do mesmo modo as divisões são realizadas subtraindo-se 

quantidades logarítmicas. Tal método é benéfico ao se lidar com múltiplos estágios de amplificação 

ou atenuação, quando um minúsculo sinal do éter é amplificando e processando de tal forma que 

possamos ouví-lo num alto falante. Ao invés de multiplicar e dividir os valores em cada estágio – 

frequentemente com sinais extremamente fracos e com vários zeros após o ponto decimal – nós 

podemos considerar todos os valores em dB e obter o ganho total de um sistema de uma maneira 

simplificada. 

 

Como obter valores em decibel? 

 

“Deci” refere-se ao fator de 1/10, tal como os decilitros para 1/10 de litro; enquanto “bel” refere-se 

à ideia da razão logarítmica originalmente utilizada para definir potências sonoras.  

 

Para converter uma razão de potência em decibel, encontre o logaritmo de base 10 para a razão de 

potência; e depois multiplique o valor por 10.  

 

Por exemplo, para um amplificador com uma razão de ganho de 275, o logaritmo de 275 é 2,44. 

Multiplicando por dez obteremos 24,4 dB. Ou seja, o ganho de 275 vezes representa um ganho de 

24,4 dB. 

 

Para obter a razão de potência do decibel, realizamos o inverso: dividimos por dez e realizamos o 

antilog na base 10.  

  

Note que o antilog na base 10 de um número é apenas 10 elevado à potência deste número. É um 

cálculo que provavelmente você não fará de cabeça, mas é perfeitamente realizável em calculadoras 

e computadores. 

 

Entender as características do log também evita problemas de interpretação dos resultados. Por 

exemplo: “0 dB” significa que não houve ganho ou perda do sinal [medido em termos da razão 

entre sua entrada e saída dentro de um sistema], mas isso não significa que o sinal desapareceu. A 

razão de potência também pode expressar uma perda ou atenuação ao invés de ganho, e neste caso o 

decibel é representado como um número negativo. 



 

Utilizando a calculadora do Windows 

  

No passado os engenheiros e técnicos utilizavam tabelas e réguas mecânicas quando três dígitos 

indicavam suficiente precisão nos cálculos logarítmicos. (2) 

 

A partir da década de 1970 as calculadoras científicas começaram a se tornar populares. 

Inicialmente elas eram grandes, caras e compartilhadas por toda uma equipe de engenharia. No 

entanto em poucos anos ela teve seu tamanho e custo reduzido. Hoje praticamente todos os 

interessados podem realizar cálculos com precisão de 9 dígitos, se assim for necessário. As tabelas e 

réguas se tornaram parte da história da matemática. 

 

O oferecimento de computadores pessoais a um preço acessível relativizou o uso da calculadora 

científica, porém ela ainda é a melhor escolha para a operação de muitas funções. Os cálculos 

também podem ser executados em um PC ao se incluir equações em uma planilha do Excel. (3)  

 

Portanto se você tiver uma calculadora científica, será fácil fazer os cálculos. Nem todas oferecem o 

botão para antilog, porém muitas oferecem a função X^Y, que pode ser utilizada para a mesma 

função. 

 

Se você não tem uma calculadora científica e não deseja trabalhar com planilhas, a alternativa é um 

“acessório” encontrado no sistema operacional Microsoft Windows do seu computador. Apenas 

clique em “Iniciar > Programas > Acessórios”, onde estará o ícone referente a calculadora. Você 

poderá arrastar o ícone para área de trabalho do seu computador, tornando-o mais acessível.  

 

Na primeira visualização você notará as tradicionais funções de uma calculadora bem básica. Não 

se desespere. Ao clicar em “Ver > Científica”, você encontrará o que procura, com uma aparência 

semelhante a figura 1.  

 

Primeiras operações 

 

Imaginemos que você disponha de um cabo com uma perda de 2 dB e você queira saber quanto de  

100 watts aplicados desde a saída de um transmissor realmente chegarão na entrada da antena. 

Lembre-se que uma perda de 2 dB significa matematicamente –2dB. Você deverá realizar o cálculo 

inverso do dB como indicamos nas linhas anteriores. Aqui estão os passos relativos ao nosso 

exemplo: 

 

- Clique “2” em sua Windows Calculator (referente a 2 dB); 

- Clique em “+/-“ e no display de sua calculadora deverá aparecer “-2” (referente a -2dB); 

- Clique no botão “/” para a operação de divisão. Entre com os dígitos 1 e 0 para o número 10 

e clique “enter” ou “=”. Guarde o resultado (-0,2) ou registre na memória pelo botão “M+”. 

- Entre com os dígitos 1 e 0 para o número 10 e clique no botão “X^Y”; 

- Entre com o seu último resultado (–0,2) e clique “enter” ou “=“; 

- O display mostrará o valor de 0, 6309573444819324943436013662234 ou por volta de 0,63. 

 

Esta é a fração de sua potência após a perda de 2 dB. Isso significa que sua antena receberá 63 W e 

37 W serão perdidos como calor em sua linha de transmissão.  

 

Ao utilizar calculadoras científicas veja as outras funções e características operacionais. Ela oferece, 

por exemplo, a conversões entre número decimal, octadecimal ou hexadecimal, por exemplo. 
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Notas 
 

(1) Artigo originalmente publicado como “Making Sense of Decibel” em QST Amateur Radio, Vol. 91, n. 04, Abril 

2007, p. 61. Reproduzido com permissão da ARRL para LABRE/SP-DXCB. Tradução e adaptação por Flávio A. B. 

Archangelo. 

(2) Por exemplo confira as “Standart Mathematic Tables” da “CRC Press”, qualquer edição, onde adicionalmente são 

encontradas muitas fórmulas geométricas e de cálculo. 

(3) Confira a planilha para cálculos de conversão em dB em http://www.arrl.org/files/qst-

binaries/HallasdB0407.xls .  

 

Notas do tradutor 
 

a)  A multiplicação ou divisão por 10 é indicada nas relações de potência. Para razões de tensão ou corrente, a constante 

de multiplicação ou divisão é 20.  

 

b) Há calculadora semelhante no OS Linux ou confira sugestões de programas gratuitos em 

http://linux.slashdot.org/story/10/01/30/2355206/7-of-the-Best-Free-Linux-Calculators?from=rss 

 
c) Para trabalhar planilhas no OS Windows sem utilizar o Microsoft Office, consulte programa Calc no pacote gratuito 

do Open Office: http://www.openoffice.org/ e http://www.broffice.org  

 

d) Perceba que no cálculo do X^Y é importante que o expoente seja negativo (no caso –0,2) para as perdas e 

atenuações. Se for posto como positivo (+0,2), o resultado não será 0,63 mas 1,58; interpretado como ganho 

(cumulativo) de 2 dB, o que é impossível se tratando exclusivamente de um componente resistivo de cabo coaxial. Em 

outras palavras, não é porque +3 dB equivale a uma razão de potência de 1,99 que –3dB equivale a –1,99 (pois na 

verdade –3dB equivale a razão de 0,50). Esta relação numérica é melhor entendia nos gráficos que seguem. O gráfico A 

mostra a curva ganho/perda (dB) em relação a razão de potência. O ponto mais importante é onde a curva encontra o 

valor 1 no eixo das coordenadas. Razão de P1/P2 com resultado 1 significa que o numerador é igual ao denominador, 

ou seja, não há perda nem ganho, 0 dB, P1=P2. Porém para toda razão abaixo de 1, o valor correlato em dB é negativo e 
uma curva da perda é produzida. A relação entre 3dB (ganho) e –3dB (perda) está: no primeiro caso praticamente se 

dobra a potência, e no seguinte se reduz pela metade, ou seja, se trabalha com o fator de multiplicação/divisão 2. O 

mesmo acontece com todos os demais pares com seus respectivos fatores. Isso fica bem claro no gráfico B, onde no 

eixo das coordenadas Y representa quantas vezes (em módulo) a potência final é multiplicada (ganho, lado direito 

superior do gráfico ou primeiro quadrante como +dB) ou dividida (perda, lado esquerdo superior do gráfico ou segundo 

quadrante como –dB). Se unirmos o gráfico A ao B, teremos a interessante congruência quando os valores em dB são 

positivos, e inversão de ganho (perda, divisão) abaixo do fator 1 ou razão 1. Perceba que o valor P1/P2 de 0,5 equivale 

justamente a -3 dB no fator 2 (divisão de ½ ou metade), enquanto P1/P2 de 2 equivale a +3dB ou incremento em dobro. 

No gráfico D temos a variação de potência por dB. Quando a curva cruza o eixo das coordenadas, o fator é 1 e 

representa a potência de entrada, no caso 10 W, 50 W, 100 W e 150 W. A curva característica é bem vista para as linhas 

de maior potência, mas apenas por uma questão de escala. Se realizarmos um gráfico isolado da mesma linha dos 10 
Watts (gráfico E), com escalas adaptadas à sua grandeza, a curva característica ficará novamente bem clara, ou seja, a 

relação logarítmica entre potência e ganho é mantida, independente da potência considerada.  
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Imagens 
 

 
 

Imagem 1: Calculadora embutida no sistema operacional Windows. 

 



 
 

Imagem 2: Régua alemã de cálculo e precisão da Faber Castell, modelo Novo Biplex 2/83 de 1965, na posição inicial 

para extrair dados logaritmos. (Flávio Archangelo) 

 

 
 

Imagem 3: Primeira página do capítulo “Tábuas dos Logaritmos Decimais dos Números Inteiros e das Funções 

Auxiliares” do livro “Tábuas Logarítmicas e Trigonométricas (cinco decimais)”, de Kaj L. Nielson, Ao Livro Técnico, 

Rio de Janeiro, 1958. (Flávio Archangelo) 

 


