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1. RESUMO 

 

O projeto tem por objetivo demonstrar, com um caso prático, como 

disponibilizar a infraestrutura para acesso à internet em locais onde as operadoras 

de telefonia não conseguem prover esse acesso. As operadoras de telefonia 

habitualmente utilizam comunicação por meio de linha telefônica ADSL ou fibra 

óptica. Porém essa estrutura não está acessível em todos os locais. O objetivo 

desse trabalho é mostrar como utilizar a tecnologia de transmissão via radio 

frequência, por meio de ondas eletromagnéticas a curta, media e longa distância 

para prover acesso à internet. O trabalho vem sendo realizado por meio de uma 

metodologia que envolve: a) seleção de estudo bibliográfico; b) levantamento e 

estudo dos equipamentos necessários para acesso a internet via rádio frequência; c) 

especificação do ambiente para prototipação; d) implantação de um cenário 

demonstrativo; e) comparação de custos de implantação e qualidade de serviços via 

ADSL e via rádio frequência. 

Palavras chaves: Telecomunicações. Comunicação de Rádio Frequência.  

Provedores de Internet. Conexão Via Radio Frequência.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Um país como Brasil, com dimensões continentais onde a internet 

concentra-se nos grandes centros, abre precedentes para que essa comunicação 

nem sempre esteja acessível a todos. O governo pretende disponibilizar o acesso à 

internet, para as regiões onde as operadoras de telefonia ainda não proveem esse 

acesso, por meio do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), geridas pela 

Telebrás, pretendendo prover a inclusão digital à população, promovendo o 

desenvolvimento social e a geração de empregos.  

Essa situação abriu novos horizontes para ampliação da cobertura, em nível 

nacional, para acesso internet, com investimentos do governo e das operadoras de 

telefonia, visando ampliar a utlilização de internet de duas formas: via linha 

telefonica e via redes de fibra óptica. Como uma terceira opção, estes investimentos 

incluem, também, a participação de empresas que fornecem acesso à internet a 

curta, média e longa distância, com utilização de equipamentos de comunicação via 

rádio frequência em meio de ondas eletromagnéticas, levando acesso à internet 



para regiões ainda não atendidas. Sendo esta terceira opção o objetivo deste 

projeto. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo é demonstrar, com um caso prático, como prover infraestrutura de 

acesso ao sinal de internet, entre uma região onde existe esse acesso para uma 

região onde o acesso ainda não existe, levando sinal por meio da comunicação de 

radio frequência em curta, media e longa distância, chegando a residências e 

empresas nestas regiões, proporcionando a inclusão digital.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho se caracteriza como uma pesquisa, com aplicação de tecnologias 

de rádio frequência, para suprir necessidades de acesso à internet em regiões não 

atendidas por operadoras de internet.  

Para viabilizar o projeto serão desenvolvidas as seguintes fases/etapas: 

a) realizar pesquisa bibliografica com objetivo formar embasamento teórico 

para o projeto; 

b) levantamento e identificação dos equipamentos disponíveis para 

viabilizar a solução do acesso via rádio frequência; 

c) identificar e escolher o ambiente real para desenvolvimento da 

infraestrutura demonstrativa do projeto, em local onde não existe 

provedor de internet; 

d) implementar a infraestrutura demonstrativa e a utilização de 

equipamentos no cenário prático; 

e) estudo de viabilidade e planejamento de implantação do projeto no local 

alvo; 

f) análise comparativa da aplicação desta tecnologia em relação ao acesso 

via linha discada e fibra óptica; 

g) elaboração do relatório com as conclusões e as considerações. 

  



5. DESENVOLVIMENTO 

 

No momento, o autor atua na área de treinamento e de capacitação do uso 

dos equipamentos utilizados com a tecnologia de transmissão via rádio frequência, 

onde desenvolve e pratica os conceitos das aplicações práticas. Além disso, efetua 

instalações e testes dos equipamentos e materiais fornecidos pela empresa onde 

trabalha atualmente e que presta serviços de telecomunicações. 

Está em andamento a elaboração detalhada dos procedimentos para 

implantação e desenvolvimento desse projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O projeto está em andamento e já foram obtidos os seguintes resultados: 

levantamento e estudo da biliografia; levantamento e identificação dos equipamentos 

disponíveis para viabilizar a solução do acesso à internet via rádio frequência; foi 

escolhido um ambiente real para desenvolvimento da infraestrutura demonstrativa 

do projeto, em local onde não há provedor de internet e; está sendo implementada e 

testada uma infraestrutura de demonstração da utilização dos equipamentos no 

cenário prático. O término do projeto está previsto para dezembro de 2013. 
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