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RESUMO 

Neste artigo é abordado e documentado o mapeamento e levantamento de 

sugestões de melhorias para a rede de computadores da Faculdade de Tecnologia 

de Carapicuíba. Nos dias de hoje, com o constante crescimento das necessidades e 

exigências dos discentes, professores e funcionários administrativos da FATEC de 

Carapicuíba quanto à qualidade, ao desempenho e a disponibilidade da rede de 

comunicação de dados disponível no campus da faculdade, identificou-se a 

necessidade de efetuar a análise e revisão da rede de computadores implantada, a 

partir do mapeamento de toda sua estrutura com o auxílio de informações sobre a 

arquitetura tecnológica já existente e testes. Para tanto se utilizou de uma 

metodologia quantitativa promovendo junto aos discentes levantamentos de 

informações específicas com o intuito de melhorar o entendimento da situação atual 

que se encontra as redes da instituição de ensino.  

Os resultados iniciais do levantamento de infraestrutura de redes de 

computadores e do questionário sobre uso da rede tanto móvel quando cabeada são 

retratados com minuciosas informações no início do presente documento, sendo que 

as possíveis sugestões de melhorias são citadas ao final do artigo nos resultados. 

INTRODUÇÃO 

A FATEC Carapicuíba abriga cursos que necessitam, para desenvolvimento 

de suas atividades pelos discentes e docentes, do uso e acesso a soluções de 

tecnologia da informação. A cada dia tem sido percebido por meio dos usuários da 

rede de comunicação de dados da instituição que há necessidade de melhorias de 

desempenho durante a realização de suas atividades discentes e docentes. 

Este projeto se propõe a reunir todas as informações que foram obtidas ao 

longo da pesquisa científica feita na FATEC - Faculdade de Tecnologia de 

Carapicuíba na análise e revisão da rede implantada na faculdade. A pesquisa trata 

do mapeamento geral da rede de computadores da instituição e sugestões de 

melhorias. 

As redes de computadores atualmente têm passado por diversos avançados 

tecnológicos. Segundo Amaral (2014), as redes de computadores provêm um 

grande número de serviços, com diferentes tipos de requisitos de segurança, 



 

 

confiabilidade, disponibilidade, entre outros, de acordo com a demanda da aplicação 

que faz uso desses serviços. 

Nos casos de testes de desempenho da rede, ferramentas sistemáticas 

tornam-se necessárias. Uma ferramenta deve testar tanto a qualidade quanto 

encontrar as possíveis falhas na rede. Kakuda (2006, p.70), após a experiência de 

um software LANE (Lan Area Network Emulator), afirma que “a ideia não foi obter 

um grande número de dados, mas material suficiente para que fosse possível 

efetuar uma comparação, de onde pudessem ser obtidos tabelas e gráficos 

suficientes  para análises mais rápidas, eficientes e seguras, com uma 

interpretação mais precisa dos dados”.  

OBJETIVOS 

Geral 

Elaborar mapeamento e análise de desempenho da rede de computadores e 

efetuar pesquisa de campo para obter conhecimento sobre a opinião dos discentes 

que se utilizam como usuários, da rede de comunicação da faculdade. 

Específicos 

 Levantar a infraestrutura de cabeamento estruturado e interconexões de rede 

para análise inicial, já que não há documentação deste gênero atualmente. 

 Permitir que a instituição obtenha dados concretos do real desempenho 

através de aplicações de teste. 

 Reunir e analisar respostas sobre o uso da rede por parte dos discentes 

através de pesquisa de campo. 

 Sugerir melhorias que possam atender a demanda de usuários por melhores 

serviços de rede, por meio da utilização de equipamentos de melhor 

desempenho. 

METODOLOGIA 

O projeto surgiu da necessidade de melhorar a qualidade e o desempenho da 

rede de computadores da FATEC Carapicuíba, pelo fato de os usuários sempre 

expressarem opiniões negativas sobre a conectividade tanto nas salas de aula 

quantos nos demais ambientes do campus. 



 

 

Como primeiro passo foi necessário realizar visita técnica em locais 

específicos da instituição para levantar dados sobre a infraestrutura e documentá-la. 

Essa visita técnica foi feita com um funcionário responsável pela informática da 

FATEC. Os dados foram incluídos na aplicação Microsoft Visio Professional 2013 

para desenhar os layouts necessários para o levantamento. 

Como segundo passo foi necessário testar as conexões em diversos pontos e 

coletar todos os resultados que foram obtidos. Além disso, foram elaboradas 

questões objetivas e descritivas sobre a experiência de uso da rede cabeada dos 

laboratórios e da rede sem fio da instituição, por meio da criação de questionário que 

foi disponibilizado para os alunos no site de formulários no Google Docs 

(https://apps.google.com/intx/pt-BR/products/docs), realizando deste modo a 

pesquisa de campo. 

Após realizar o levantamento do mapeamento e dos resultados dos testes, 

tornou-se necessário propor sugestões de melhoria, apontando os pontos em que se 

deve melhorar ou adicionar novos recursos. 

DESENVOLVIMENTO 

 Sobre o Mapeamento de Infraestrutura de Redes 

Com o auxílio do técnico foi possível realizar visita técnica pelo campus da 

faculdade e, dessa forma, reunir informações que mais tarde foram passadas para o 

software de desenhos de plantas e layouts. 

O campus da FATEC de Carapicuíba possui 2(dois) blocos para uso 

acadêmico, sendo um de pavimentos superior e térreo, outro apenas com o 

pavimento térreo e o bloco utilizado pela área administrativa. A rede da ETEC não é 

a mesma gerenciada pela FATEC, como ilustra a Figura 1 com o desenho dos 

blocos na instituição. 



 

 

 

Figura 1 - Blocos Fatec/ Etec e suas respectivas redes 
Fonte: Autores 

 

No pavimento superior do Bloco Acadêmico I foi identificada a forma de 

conexão com a Internet, que é através de um cabo de fibra óptica, disponibilizado 

pela Telefônica S. A., que sai do poste e entra diretamente na sala 209 e chega até 

o CPD (Central de Processamento de Dados) através de uma eletrocalha 

galvanizada. Do CPD partem os cabos que são distribuídos horizontalmente até os 

switches das salas, conforme ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura de rede do Bloco I - 1º andar 
Fonte: Autores 



 

 

A rede wireless nos blocos acadêmicos conta com 6 (seis) bases wi-fi para o 

uso dos discentes. A única base que necessita de autenticação por tecnologia 

WPA2 é a base que se localiza na sala 202 do Bloco Acadêmico I, no pavimento 

superior. 

Para uso geral, a rede da FATEC possui um roteador Cisco 2900 que conecta 

o conversor de mídia (aparelho no qual chega a fibra óptica e converte o sinal para o 

cabo UTP) e o servidor PFSense, responsável por gerenciar serviços como DNS, 

DHCP, filtragem de pacotes, entre outros. Este servidor é conectado ao Switch Cisco 

Catalyst 2900 que, por sua vez, conecta todos os switches e bases wi-fi dos Blocos 

Acadêmicos I e II, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3: Topologia geral da rede da FATEC 

Fonte: Autores 

 

Do CPD, no pavimento superior, desce um cabo para o switch instalado no 

rack da sala dos professores e de lá partem os cabos para as bases wi-fi do corredor 



 

 

(Bloco Acadêmico I – pavimento térreo) e do Bloco Acadêmico II, onde uma base 

fica no corredor e outra na sala 309. 

O endereço de LAN (Local Area Network), gerenciado pelo PFSense, é a rede 

192.168.X.X/16 podendo conter até 65536 endereços disponíveis para os hosts. Já 

o endereço de WAN (Wide Area Network) é 10.67.204.x/23 podendo conter até 510 

endereços IPs (Internet Protocol) disponíveis. 

Os computadores não se comunicam entre si, mas sim diretamente com o 

servidor PFSense. Sendo assim, é impossível haver compartilhamento de pastas, 

testes de máquina para máquina, entre outros. 

Além disso, nos Blocos Acadêmicos não há um sistema de controle de 

acesso de usuário via Active Directory, como existe no Bloco Administrativo, que é 

gerenciado pelo Windows Server 2008 R2. Este bloco, conta com a entrada de dois 

pares de fibras. Um disponibilizado pela Telefônica S. A. e outro pela Intragov, que 

tem um Proxy específico gerenciado pelo Centro Paula Souza. No CPD deste bloco 

há um switch Cisco 2960 e um 3Com, ambos de 24 portas. Eles conectam os 

switches da Biblioteca, Administrativo e Recursos Humanos.  

 

 Sobre o Questionário 

Para ampliar a coerência da qualidade atual da rede da FATEC, foi elaborado 

um questionário com oito perguntas sobre o uso da rede móvel e da rede cabeada. 

Através da divulgação da pesquisa pela coordenação do curso foi possível que os 

discentes pudessem responder e sugerir melhorias.  

Com o apoio dos discentes que responderam o questionário foi possível obter 

sugestões de melhorias e opinião sobre o uso da rede da faculdade.  

 Foram respondidos 134 formulários de questões de múltipla escolha e 22 

questões dissertativas opcionais. A Figura 3 mostra a porcentagem de cursos dos 

discentes participantes. 



 

 

 

Figura 3: Questão 1 - Pesquisa de campo 
Fonte: os autores 

 

A Figura 4 ilustra a qualidade do uso da rede móvel da FATEC do ponto de 

vista dos alunos. 

 

Figura 4: Questão 2 - Pesquisa de Campo 
Fonte: os autores 

  

É possível observar que 22,4% dos alunos consideram a qualidade da rede 

péssima e a grande maioria (59%) consideram a rede móvel regular. 

 

 Sobre os Testes 

Os testes foram realizados a partir de uma aplicação que avaliava a 

velocidade de uma rede interna. Eles apontaram baixa qualidade de tráfego entre 

dois notebooks utilizando a rede móvel, já que na rede cabeada não há 

intercomunicação dos computadores. A Figura 5 mostras tela de teste de Upload e 

Download de dados entre as máquinas através do Lan Speed Test. 

 

 



 

 

 

Figura 5: Teste de desempenho utilizando Lan Speed Test 
Fonte: os autores 

RESULTADOS           

 A partir do levantamento feito e analisando os resultados obtidos no teste e no 

questionário, pode-se destacar que a rede de computadores da FATEC deve 

melhorar em quesitos de: amplitude de sinal wireless, através da compra de mais 

bases wi-fi e repetidores de sinal, que podem ser distribuídos pelo campus; 

implantação de um servidor para controle de acesso de usuário via Active Directory, 

pois assim cada aluno e professor teriam seus usuários com seus devidos acessos; 

aquisição de gerenciador de rede móvel para controles de acesso e criação de 

WLANs (Wireless Lan Area Network) que aumentam a qualidade, integridade e 

segurança de uso da rede, sendo que o gerenciamento atual já está defasado Os 

equipamentos já existentes podem ser substituídos por novos e mais resistentes ao 

tráfego de dados. Além disso, conectar os switches entre os blocos acadêmicos por 

fibra óptica proporciona melhor qualidade, já que atualmente o cabo de rede foi 

instalado no mesmo eletroduto que o cabeamento elétrico, gerando atenuação de 

sinal por eletromagnetismo.  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste projeto, sugere-se que a faculdade avalie as sugestões de 

melhorias em beneficiado aprendizado de seus alunos, pois muitos reclamam da 

baixa qualidade no uso da rede móvel na instituição. 

 Vale ressaltar que as informações que foram levantadas podem servir como 

documentação para o departamento de informática da faculdade pelo fato de não 

possuírem nenhum dado deste tipo atualmente, o que dificulta conhecer a rede 

quando a mesma necessitar de alguma manutenção. 
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