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1- INTRODUÇÃO  

 



Atualmente o mundo está conectado através das redes de dados, antes denominada 

simplesmente rede de computadores. Muitas tecnologias estão disponíveis para se 

estabelecer uma rede de dados, entre elas, cabeamento metálico, redes sem fio ou mesmo 

fibras ópticas (TORRES, 2014). Cada tecnologia tem suas particularidades, como 

acessibilidade, flexibilidade e performance. Para avaliar suas aplicabilidades vários 

fatores devem ser levados em consideração, como condições geográficas, custos de 

instalação ou manutenção, requisitos de performance ou aplicabilidade nas soluções que 

utilizam as mesmas (LUVISOTTO, 2016).  

           A Internet é uma necessidade no cotidiano das pessoas, seja no meio residencial 

ou empresarial, através dela acessamos conteúdo de vídeos, imagens, trocamos emails, 

acessamos banco de dados, realizamos transações financeiras, fazemos ligações, nos 

conectamos a pessoas. Devido a todas essas possibilidades, necessitamos cada vez mais 

de altas velocidades de conexão e que a mesma seja entregue através de uma rede estável 

e confiável para que o usuário tenha uma experiência satisfatória ao utilizar a Internet 

(ROMANINI, 2018)..   

Existem várias formas de provimento de conexão com a Internet, uma delas é a 

conexão via rádio, que utiliza o espectro eletromagnético como meio de comunicação. Os 

provedores de Internet que fornecem conexão por esse meio, instalam pontos de acesso 

para que através de antenas instaladas nos clientes as mesmas captem o sinal de Internet. 

Os  obstáculos como prédios e árvores além do clima como chuva e tempestade interferem 

drasticamente na qualidade deste sinal, ocorrendo quedas ou oscilações (ROMANINI, 

2018).    

A conexão por fibra óptica é a tecnologia mais avançada para garantir conexão de 

qualidade. A transmissão dos dados é feita através de sinal de luz onde os cabos ópticos 

suportam volume de dados muito maior do que conexões via rádio ou por fios de cobre. 

Além disso a fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas, tendo menos 

interferências externas, garantindo uma conexão eficiente e estável (ROMANINI, 2018).  

 A pesquisa tem como justificativa obter conhecimentos sobre o que é a fibra 

óptica, sua evolução durante o tempo, suas vantagens e desvantagens, por ser um tema 

relevante tanto para o aperfeiçoamento e informação profissional quanto para o seu uso 

para a melhoria da qualidade de fornecimento da internet.  

 

1.1 - OBJETIVOS 
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1.1.1 – OBJETIVO GERAL 

 

 Explicitar o estudo da evolução técnica da fibra óptica e a melhoria propiciada 

com o aumento na velocidade de transmissão de dados eletrônicos com o passar do tempo, 

o que envolve destacar como os estudos e as práticas relacionadas a essa área tem 

alcançado aperfeiçoamento contínuo e verificar quais as expectativas propostas para tal. 

 

1.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o funcionamento e os mecanismos da fibra óptica, sua estrutura e 

conectividade através da luz. 

 Analisar as contribuições tecnológicas propiciadas visando o avanço no que 

tange ao tráfego de dados; 

 Fazer uma estimativa de custos, vantagens e desvantagens desses mecanismos 

na busca de maior velocidade de conexão e difusão com o auxílio de profissionais que 

trabalham diretamente na instalação. 

 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA  

          A partir da realização desse trabalho o acadêmico tem a oportunidade de realizar 

uma pesquisa em uma empresa consolidada que há quinze anos esta em crescente 

desenvolvimento na cidade de Buíque-PE. Além de possibilitar o encontro da teoria 

adquirida durante o curso com a prática de trabalhar com dados reais, aprimorando esses 

conhecimentos para o mercado de trabalho e por consequência, destacar a relevância 

cientifica do curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores. A RPN-NET 

Agility Telecom é a principal empresa de serviços de internet da cidade, prestando 

serviços a órgãos públicos, entidades privadas e comunidade em geral. Dessa forma, a 

busca por melhorias é constante e necessária. Sendo assim, o investimento em 

cabeamento de fibra óptica foi adotado em 2020, gerando um alto desprendimento de 

capital, o que precisa ser analisado, para então a empresa vislumbrar seu futuro e avaliar 

novos investimentos.   Desta forma o trabalho justifica-se pelo fato de que, o acadêmico 



apresentará um trabalho de cunho profissional e científico, levando em consideração que 

além de aluno da graduação, também, é colaborador da empresa, deixando um legado 

tanto para a Instituição de ensino como para a empresa em estudo. 

 

2 – EMBASAMENTO TEÓRICO 

A evolução das comunicações, motivadas pelo aumento no uso constante do 

serviço de internet, depara-se com novos conceitos em tecnologias no que se refere aos 

meios de transporte das informações. Com a expansão desses serviços as organizações 

necessitam de conexões cada vez mais rápidas e estáveis para conseguir manter um 

grande número de computadores conectados. Isso se torna possível com o uso de cabos 

ópticos.  

De acordo com Kurose e Keith (2013, p. 15): 

Uma única fibra ótica pode suportar taxas de transmissão 

elevadíssimas, de até dezenas ou mesmo centenas de gigabites por segundo. 

Fibras óticas são imunes à interferência eletromagnética, têm baixíssima 

atenuação de sinal até cem quilômetros e são muito difíceis de derivar. Essas 

características fizeram da fibra ótica o meio preferido para a transmissão 

guiada de grande alcance, em especial para cabos submarinos.   

 

 Ainda sobre as características da fibra óptica, Tanenbaum e Wetherall (2011, p. 

64) diz que “ela também está imune à ação corrosiva de alguns elementos químicos que 

pairam no ar, o que é importante em ambientes industriais desfavoráveis.” Segundo 

Kurose e Keith (2013), algumas operadoras locais de muitos países, que recentemente 

passaram a utilizar fibra óptica nas residências agora oferecem acesso á internet de alta 

velocidade. Esses cabos são tão finos quanto um fio de cabelo humano que carregam a 

informação digital ao longo de grandes distâncias, evitando perdas nas taxas de 

transmissão.  

A presente pesquisa tem como disposição mostrar um pouco da evolução dela á 

partir da sua descoberta e listar seus benefícios e possíveis prejuízos se existentes. 

 

2.1 – BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

Tudo começou em 1930 por experimento na Alemanha e depois sua elaboração 

se deu em 1956 pelo físico indiano Narinder Singh Kapany, onde ganhou forma como 
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alternativa para transmitir imagens da forma mais nítida já inventada pelo homem, mas 

sua aplicação se restringia apenas à medicina e seus instrumentos. Daí, desde os anos 

1960 em diante, vários países passaram a fabricá-la em larga escala para as mais diversas 

aplicações, graças à intervenção do chinês Charles Kao, que teve a ideia de usá-la na 

comunicação em ligações telefônicas. 

Da telefonia para sinais de TV e internet foi um pulo, sua capacidade de 

transmissão provou ser mais efetiva que os cabos metálicos utilizados até então, e superou 

as barreiras da propagação da informação, evitando sua dissipação. 

A fibra óptica determinou um marco histórico na evolução dos sistemas de 

comunicações. As fibras ópticas, que são estruturas finas e flexíveis constituídas de vidro 

ou plástico, permitem propagar o sinal de informação utilizando ondas de luz por longas 

distâncias (FILHO, 2010). Atualmente, sistemas de comunicações ópticas utilizando 

fibras ópticas compõem a tecnologia que pode prover a maior banda de transmissão entre 

os sistemas de transmissão conhecidos atualmente.   

2.2 – CARACTERÍSTICAS 

              Fibras ópticas, simplificadamente, são fios que conduzem a potência luminosa 

injetada pelo emissor de luz, até o fotodetector. São estruturas transparentes, flexíveis, 

geralmente compostas por dois materiais dielétricos, tendo dimensões próximas a de um 

fio de cabelo humano (PEREIRA, 2008).  

              Há uma região central na fibra óptica, por onde a luz passa, que é chamada de 

núcleo. O núcleo pode ser composto por um fio de vidro especial ou polímero que pode 

ter apenas 125 micrômetros de diâmetro nas fibras mais comuns e dimensões ainda 

menores em fibras mais sofisticadas (PEREIRA, 2008).  

              Os cabos de fibra óptica utilizam o fenômeno da refração interna total para 

transmitir feixes de luz a longas distâncias. Um núcleo de vidro muito fino, feito de sílica 

com alto grau de pureza é envolvido por uma camada (também de sílica) com índice de 

refração mais baixo, chamada de cladding, o que faz com que a luz transmitida pelo 

núcleo de fibra seja refletida pelas paredes internas do cabo. Com isso, apesar de ser 

transparente, a fibra é capaz de conduzir a luz por longas distâncias, com um índice de 

perda muito pequeno (MORIMOTO, 2008).  

              O núcleo e o cladding são os dois componentes funcionais da fibra óptica. Eles 

formam um conjunto muito fino (com cerca de 125 microns, ou seja, pouco mais de um 



décimo de um milímetro) e frágil, que é recoberto por uma camada mais espessa de um 

material protetor, que tem a finalidade de fortalecer o cabo e atenuar impactos chamado 

de coating, ou buffer. O cabo resultante é então protegido por uma malha de fibras 

protetoras, composta de fibras de kevlar (que têm a função de evitar que o cabo seja 

danificado ou partido quando puxado) e por uma nova cobertura plástica, chamada de 

jacket, ou jaqueta, que sela o cabo. 

              Assim como outros tipos de cabos, as fibras ópticas possuem diferentes tipos, 

sendo as fibras multimodo (MMF – Multiple Mode Fiber) e fibras monomodo (SMF – 

Single Mode Fiber), onde as diferenças entre estes tipos são referentes a como a luz é 

transmitida através da fibra (TORRES, 2014). As fibras multimodo também se dividem 

em 2 tipos, as de índice degrau e de índice gradual. 

             Como o nome sugere, as fibras multimodo são de múltiplos fluxos de transmissão 

de luz onde os feixes de luz deslocam-se ao longo do núcleo por caminhos diferentes. 

Estas também se dividem em dois tipos, as de índice degrau que tem a densidade do 

núcleo constante e as de índice gradual, onde a densidade do núcleo varia ao longo do 

cabo, diferenças estas que geram diferentes formas de propagação da luz. As fibras 

monomodo, também usam índice degrau, porém tem uma fonte de emissão de luz 

focalizada, reduzindo a quase zero a reflexão dentro do núcleo, onde o feixe irá se 

propagar praticamente na horizontal (FOROUZAN, 2007).   

                

2.3 – PERSPECTIVA  

“Se a fibra óptica é tão melhor, por que os cabos de cobre ainda existem? O preço 

é o fator determinante. Embora o custo da fibra óptica tenha caído muito nos últimos anos, 

o custo de instalação ainda é alto” (TORRES, 2013). Todavia, por mais que o valor do 

cabo UTP seja mais baixo que o cabo óptico, não suporta transmissões em alta definição. 

Filipe Garrett sinaliza isso de maneira bem direta: 

Redes com infraestrutura de fiação de cobre, como as conexões DSL 

comuns, oferecem velocidades de transferência entre os 768 Kb/s (kilobits por 

segundo) e 1.5 Mb/s (megabits por segundo), em média. Em condições ideais, 

redes desse tipo podem chegar a 7 Mb/s enquanto que na fibra óptica, as 

velocidades médias ficam entre 50 e 100 Mb/s, com situações ideais de máximas 

entre 1 e 10 Gb/s (gigabits por segundo).  

Mas justifica a permanência dessa rede cabeada praticamente obsoleta pois: 

Do outro lado, redes de Internet via DSL ou cabo de TV são 

amplamente disponíveis porque esses serviços usam uma infraestrutura já 
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disponível nas cidades. Para o consumidor, também há custos de adoção, já que 

a fibra óptica pode exigir novas instalações na residência e roteadores novos, que 

sejam compatíveis com o sinal óptico.  

O maior impasse da fibra óptica concentra-se na disponibilidade de gastos. “Para 

a adoção dessa tecnologia, operadoras precisam investir na instalação de novas redes. Isso 

acaba concentrando a oferta da tecnologia a grandes centros, ou a operadoras de cobertura 

mais localizada e especializada nesse tipo de tecnologia.” (GARRETT, 2017).  

Estudos estão sendo feitos para a adoção de uma nova forma de distribuição de 

internet propensa à substituição da fibra óptica e com mais comodidade, pois abstém a 

necessidade da utilização de fios. Não obstante encontra-se apenas em fase de testes. 

Pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, descobriram uma maneira de 

desviar fótons de obstáculos no ar, e essa nova tecnologia pode servir de base, se bem 

aplicada, sendo tão rápida quanto a conexão por fibra óptica. 

Para explicar de maneira bem simples, Paulo Alves, pesquisador do site 

TechTudo, esboçou em linhas gerais: 

O time de especialistas testou com sucesso um método que 

permite "dobrar" a luz no ar para desviar de obstáculos. Mesmo sem o 

direcionamento provocado pela camada de vidro da fibra óptica, o sinal 

de Internet em forma de fótons percorreu cerca de 1,6 km em zona 

urbana em velocidade superior a 1 Gbps e foi capaz de manter as 

informações intactas.  

                As limitações apresentadas até o momento são que embora permita usar luz na 

transmissão da mesma forma que a fibra óptica, quando comparadas tanto pelo sinal de 

Wi-Fi quanto por celular já utilizados, não é capaz de atravessar paredes, apesar de que 

“permitiria acelerar a entrega de dados em zonas rurais e obter banda larga em qualquer 

lugar com um investimento mínimo em cabeamento”. 

 

3 – HIPOTESE  

               A fibra óptica tem revolucionado o meio das telecomunicações, pois desde a sua 

invenção na década de 1930, vem gradualmente trazendo vantagens em vários campos do 

conhecimento e possibilitando o aperfeiçoamento de técnicas, ainda mais no que tange à 

transmissão de dados, onde garante alto desempenho e rapidez. Isto é posto porque o seu 

funcionamento se dá através do uso de pulsos de luz ao invés da eletricidade então 

utilizada nos cabos telefônicos ou fios de cobre comuns, utilizados desde os primórdios 



da internet. Com isso, constatou-se que essa tecnologia confere maior estabilidade sem 

perda de sinal usada em via rádio.  

Atualmente, a fibra óptica é a opção preferida na comunicação de grande porte 

e em diversos setores da economia, como a medicina, por exemplo, que foi a propulsora 

da sua descoberta. Visto que seu custo tem reduzido no mercado, ela vem se tornando 

cada vez mais viável e acessível por qualquer usuário de internet, já que sua 

funcionalidade provou ser a melhor até o momento. 

Porém, para os provedores de sinal de banda larga, um desafio está lançado: 

trocar toda a estrutura de cabeamento já existente, o que exige uma logística intensa e 

muita exaustão, além de investimentos maciços. 

Muito há para ser descoberto e aprimorado para garantir a eficácia na 

comunicação, quer seja cabeada ou não. Esta pesquisa mostrará o quão instigante é esse 

campo para os curiosos e atentos às necessidades gerais da população no que se refere ao 

avanço dos conteúdos trocados entre si. Resta a nós não parar no tempo e acompanhar de 

forma assídua os experimentos realizados em prol do progresso coletivo. 

               Dentre todas as características da fibra ópticas encontra-se algumas 

desvantagens e vantagens, sendo as desvantagens: As fibras óticas quando não estão 

protegidas pelo revestimento do cabo são razoavelmente frágeis, quebrando com 

facilidade; devido ao fato da fibra ter dimensões pequenas, sua instalação é bastante 

dificultada e, se for feita de forma incorreta, pode causar uma grande atenuação ou até 

mesmo o bloqueio da transmissão; os sistemas com fibras óticas requerem alimentação 

elétrica independente para cada repetidor, não sendo possível a alimentação remota 

através do próprio meio de transmissão; a conectorização não pode ser feita em campo 

devido à variedade de equipamentos necessários.  E tem como vantagens: Por ser 

composta de material dielétrico, e imune a interferências eletromagnéticas, podendo ser 

utilizada em ambientes nos quais outros tipos de meios de transmissão não poderiam ser 

utilizados; não existe nenhuma possibilidade de ocorrência de incêndios devido ao  

rompimento de uma fibra, já que somente há luz em seu interior; alto grau de segurança 

para a informação transportada, pois as fibras não irradiam a luz propagada, dificultando 

o gradeamento do sinal; pequeno tamanho e peso. Esse fato contribui para diminuir o 

problema de espaço e de congestionamento de dutos nos subsolos das grandes cidades e 

em grandes edifícios comerciais; as fibras óticas apresentam atualmente perdas de 
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transmissão extremamente baixas. Desse modo, com fibras óticas, é possível implantar 

sistemas de transmissão de longa distância com um espaçamento grande entre repetidores, 

o que reduz significativamente a complexidade e custos do  

sistema. A produção de fibras óticas em larga escala tende a tornar o custo da fibra  

mais baixo do que outros materiais, como o cobre.    

 

4 - METODOLOGIA 

 

A pesquisa científica, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 49), “é uma atividade 

humana, cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo respostas às 

questões significativas para a compreensão da natureza”. Seguindo esse pensamento, os 

autores apontam que, para essa tarefa, o pesquisador utiliza o conhecimento anterior 

acumulado e manipula, cuidadosamente, os diferentes métodos e técnicas para obter 

resultado oportuno às suas indagações.  

Segundo Demo (2000, p. 20), pesquisa “é entendida tanto como procedimento de 

fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem (princípio 

científico e educativo), sendo parte integrante de todo processo reconstrutivo de 

conhecimento.” Nessa perspectiva é que esta pesquisa norteara-se, procurando resolver a 

problemática por meio dos procedimentos científicos adequados.    

 

4.1 – Classificação da pesquisa 

A forma de abordagem do problema nesta pesquisa classifica-se como 

qualiquantitativa. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 70), “na abordagem qualitativa, a 

pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato 

direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais 

intensivo de campo.”     

Já na abordagem quantitativa, Prodanov e Freitas (2013, p. 69) “considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações 

para classificá-las e analisá-las.” Visto que será o que ocorrerá ao longo desta pesquisa, 

de forma direta e prolongada adaptando-se a estes métodos.  Em complemento, Gil (2002, 

p. 133) diz que, “a análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois 

nesta última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples.” Quanto 

aos objetivos, essa pesquisa classifica-se como descritiva.  



Para Gil (2002, p. 42) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” Assim, podemos afirmar que a pesquisa 

descritiva adequa-se ao modelo proposto, pois será possível observar, registrar e analisar 

os fatos com maior precisão. Com “o intuito de recolher informações e conhecimentos 

prévios, acerca de um problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese 

que se quer experimentar” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 61).  

Com o intuito de realizar a análise de dados de uma empresa, o procedimento 

técnico, nesta pesquisa, classifica-se como estudo de caso, pois “é a pesquisa sobre 

determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo de seu 

universo, para examinar aspectos variados de sua vida.” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007, p. 62).   

 

 

CONCLUSÃO 

O principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi se aprofundar no 

conhecimento sobre a evolução da fibra óptica e consequentemente entender mais sobre 

suas vantagens e desvantagens utilizando  o provedor RPN-NET AGILITY TELECOM, 

no Municipio de Buíque – PE. Para atingir este objetivo principal foi necessário realizar 

um estudo aprofundado sobre as abordagens que envolvem as conexões de Internet, só 

assim foi possível compreender e conduzir o projeto de forma satisfatória. 

Percebe-se então que a fibra óptica é um excelente meio de transmissão de dados 

em alta velocidade, quando comparada com os cabeamentos convencionais ela é muito 

superior e apresenta enormes vantagens, como baixa perda na transmissão além de não 

sofrer interferência eletromagnética, porém sua implantação para atendimento a usuários 

residenciais e pequenas empresas têm um alto custo quando comparado ao acesso via 

cabeamento metálico que já possui toda infra-estrutura instalada. 

As redes de dados através de cabos ópticos, possuem uma maior complexidade de 

instalação exigindo mão de obra especializada gerando assim um custo mais alto de 

implementação de infraestrutura, porém demonstra-se com maior potencial de 

performance e tolerância a falhas conseguindo entregar serviços de voz, dados e vídeos 

utilizando um único meio barateando o custo final da rede com manutenção e deixando a 

manutenção da mesma mais simplificada, 
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É possível concluir com este estudo que a utilização da fibra óptica na área de 

transferência de dados foi um completo sucesso, proporcionando o crescimento da rede 

como um todo, melhorando e barateando os serviços oferecidos. Ainda hoje as redes de 

internet com esta tecnologia estão se espalhando pelo mundo cada vez mais e desta forma 

irão continuar trazendo benefícios na área de comunicação e de transferência de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


