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Estima-se que quase um quarto das residências 
americanas utilizará a �bra óptica até 2011.
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Implantações norte-americanas

Levando-se em conta que 
o número de comunidades 
e empreendimentos 
imobiliários com FTTH 
ultrapassou a marca dos 
dois mil na primavera 
de 2008, cada região do 
país passou a prestar mais 
atenção nos benefícios dessa 
tecnologia que resiste aos 
avanços tecnológicos no que 
diz respeito à capacidade 
da largura de banda e 
confiabilidade.

Fonte: BBP LLC
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Por que FTTH? Por que agora?

A solução FTTH (fiber-to-the-home, fibra 
óptica até a residência) tornou-se uma 
realidade; mais de seis milhões de con-

sumidores americanos utilizam a conexão dire-
ta de fibra óptica em suas residências. No Japão 
são mais de treze milhões e aproximadamente 
trinta e dois milhões no mundo.

O FTTH é a solução ideal no fornecimento 
de banda larga para comunidades em geral. Na 
verdade, milhares de comunidades que utilizam 
FTTH prosperam nos EUA. O motivo? Essa 
solução oferece mais largura de banda e mais 
flexibilidade do que as alternativas de merca-
do, porém pelo mesmo preço. As empresas de 
Tv a cabo gastaram 84 bilhões de dólares para 
fazer o cabeamento de cerca de 100 mi lhões 
de residências na última década, ou seja, 850 

dólares por residência (o equivalente a 1500 
dólares em valores atuais), isso com uma tecno-
logia inferior ao FTTH em todos os aspectos: 
pouca confiabilidade, largura de banda redu-
zida e quantidade inferior de conexões dentro 
das residências. Por bem menos, empresas de 
telefonia, de serviços públicos e até mesmo al-
gumas de fornecimento de serviço a cabo têm 
instalado as fibras ópticas.

As dificuldades tecnológicas e econômicas 
básicas do FTTH foram resolvidas. Baseado 
na imensa capacidade da fibra óptica, que já 
é considerada o alicerce do sistema de teleco-
municação mundial, o FTTH atualmente está 
sendo instalado em todo o território dos EUA e 
no mundo. Quase todos os grandes desenvolve-
dores utilizam-na em seus projetos; grandes em-
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As vantagens da 
Fibra óptica

Este manual abordará as principais 
questões técnicas e econômicas do 
FTTH. Ao final da leitura, temos 
certeza de que você concordará que:

• O FTTH, isto é, a Fibra Óptica até 
a Residência, é a única tecnologia 
capaz de disponibilizar largura de 
banda suficiente, confiável e a um 
custo suficientemente baixo para 
atender às necessidades dos consu-
midores nas próximas décadas.

• O FTTH é economicamente viável; 
por esse motivo, milhares de em-
presas estão utilizando exemplos de 
casos reais de sucesso para implantar 
a fibra óptica nas mais diferentes 
localidades.

• O FTTH é a única solução que 
suprirá as necessidades futuras, uma 
vez que a tecnologia 3D, a Tv de alta 
definição “holográfica” e os jogos, 
já são utilizados na indústria e farão 
parte do nosso dia-a-dia. Pense em 
20 a 30 gigabytes por segundo para 
cada residência em uma década. 
O cobre não possui sequer 1/1000 
dessa largura de banda e seu alcance 
não chega a poucas centenas de 
metros.

• O FTTH já fornece serviços com alta 
margem de lucro pelos quais os con-
sumidores estão dispostos a pagar 
muito mais do que pela tradicional 
Tv a cabo.

presas públicas de telefonia estão insta-
lando a fibra óptica nas grandes cidades 
e arredores, enquanto as pequenas se 
encarregam da instalação em áreas ru-
rais. Acredita-se que, não só nos EUA, 
o FTTH venha a ser uma solução viável 
que vai privilegiar as comunidades no 
que se refere ao crescimento da econo-
mia e de novas frentes de trabalho.

Hoje, os assinantes do FTTH gastam 
entre 20% e 30% mais do que os assi-
nantes da tecnologia DSL, não porque 
os serviços básicos estejam mais caros 
(não estão), mas sim em função de mais 
e melhores serviços “premium” estarem 
disponíveis. 

A fibra óptica pode suportar facil-
mente qualquer largura de banda. Na 
verdade, um feixe de fibra óptica não 
é mais grosso do que um lápis, porém 
tem a capacidade de transportar TODO 
o tráfego da comunicação mundial.

Sendo assim, por que haveria 
qualquer confusão a respeito do que 
o FTTH oferece? Porque pessoas dife-
rentes pensam de formas diferentes 
quando se trata de FTTH.

• Consumidores pensam em produtos 
e serviços que podem ter hoje. Não 
podem exigir serviços que não co-
nhecem ou que ainda nem foram in-
ventados.

• Engenheiros discutem a potência da 
largura de banda da fibra óptica, que 
é virtualmente ilimitada. 

• Líderes políticos, economistas e 
acadêmicos pensam a respeito da 
fibra óptica como um bem que per-
mitirá o desenvolvimento de novos 
produtos ou mesmo o início de novos 
tipos de negócios. 

A infra-estrutura pública faz as pro-
priedades privadas valerem mais. Uma 
casa, por exemplo, tem geralmente va-
lor de mercado mais alto se tiver acesso 
a uma rua movimentada, água e sanea-

mento básico, escolas e outras utilidades 
públicas. Na Suécia, as residências com 
conexão de fibra óptica são vendidas 
a um preço que varia entre 5% e 10% 
acima do valor real de mercado. Por 
isso, os moradores da Suécia e da Euro-
pa estão dispostos a investir nesse tipo  
de conexão.

Assim como as pessoas discutem so-
bre a qualidade de escolas e estradas, 
nós discutimos sobre a quantidade su-
ficiente de largura de banda, de que 
forma deve ser fornecida e quem es-
taria disposto a pagar por ela. Deveria 
ser igual ao sistema telefônico, que uti-
liza uma tecnologia de rede que difere, 
digamos, da de uma Ethernet residen-
cial ou comercial? Ou talvez devesse 
parecer com as redes desenvolvidas pe-
las empresas fornecedoras de serviços 
de Tv a cabo?

Se você é do ramo de construção civil 
e constrói empreendimentos residen-
ciais ou comerciais, por que utilizaria 
uma estrutura que já existe há mais de 
120 anos e já é considerada obsoleta, 
como o cobre, que custa o mesmo (ou 
às vezes mais) do que a fibra óptica?

Se você administrasse uma empresa 
de telecomunicações ou de Tv a cabo, 
por que cederia suas vantagens compe-
titivas a construtores de redes de fibra 
óptica, que têm manutenção barata, são 
confiáveis e oferecem ótimos serviços 
que você não tem como oferecer?

Se você fosse uma pessoa pública, sa-
beria explicar aos eleitores e comerci-
antes locais de sua comunidade que o 
Sistema de Rodovias Interestaduais de 
sua cidade seria substituído pela “Ro-
dovia da Informação”?

E, se você fosse um consumidor, com-
praria um imóvel que tivesse de ser 
adaptado ou modificado, em alguns 
anos, para acomodar aquela Tv de úl-
tima geração ou o sistema de telefonia 
que seu trabalho exigirá?

Neste manual, explicaremos a tecno-
logia de forma que, mesmo não sendo 
um especialista, você com certeza en-
tenderá.

Gostaríamos de comunicar... As van-
tagens do FTTH (Fibra Óptica até a 
Residência). 

Um feixe de fibra  
óptica não é mais  

grosso do que um lápis, 
porém tem a  

capacidade de 
transportar TODO  

o tráfego da  
comunicação mundial.

Anúncios de imóveis na Corea classificam a dis
ponibilidade de largura de banda em uma escala 
de uma a quatro estrelas, esta última geralmente 
dada à fibra óptica. 
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Fibra óptica e largura de banda
P: O que é largura de banda?

R: Quando falamos de rede, a largura de banda 
(o que os engenheiros chamam de taxa de bit) 
é a capacidade de transferência/carga de infor-
mações. Quanto maior a largura de banda, mais 
informações serão transferidas/carregadas em 
um dado espaço de tempo.

P: De quanta largura de banda – ou informa-
ção – precisamos?

R: Um sinal de televisão padrão exige uma lar-
gura de banda de 2Mbps, ou seja, dois milhões 
de bits (zeros e uns) por segundo. Uma HDTv 
requer cerca de 4Mbps se a imagem for estática, 
isto é, a imagem de uma pessoa sendo entrevis-
tada, por exemplo. Porém, se as imagens forem 
rápidas, como em eventos esportivos, exigem 
mais de 8 Mbps, mesmo utilizando novas tecno-
logias de compressão, como o MPEG4. A HDTv 
de imersão em 3D, tecnologia que já vem sendo 
utilizada nos cenários acadêmicos e empresari-
ais, exigirá de 100 a 300Mbps, quando for ven-
dida aos consumidores, daqui a alguns anos.

P: E quanto aos dados?

R: Os requisitos da largura de banda estão 
sendo utilizados pelos mais variados tipos de 
dados. Algumas câmeras digitais criam imagens 
de até 40MB antes da compressão. Com as ve-
locidades geralmente disponíveis, ainda que se 
use um modem a cabo ou DSL, a imagem com-
primida de 10MB levará mais de um minuto 
para ser enviada por e-mail ou para que seu up-
load seja feito para um site de compartilhamen-
to de fotos. Normalmente, o tempo gasto será 
maior, pois a rede envia bits extras para auxiliar 
o tráfego de informações, e para proporcionar 

segurança. Na velocidade de conexão discada 
(dial-up), são necessários cerca de 20 minutos 
para enviar uma imagem de tamanho grande.

P: O cobre também é capaz de carregar/trans-
ferir grande quantidade de largura de banda?

R: Sim. O cobre suporta grande largura de ban-
da, mas apenas por poucas centenas de metros. 
Quanto maior a distância que o sinal precisar 
“trafegar” através do cobre, menor será a largu-
ra de banda. A fibra óptica é a única que pode 
transportar grande largura de banda por longas 
distâncias. 

As fibras ópticas utilizam a luz do laser para car-
regar/transferir o sinal. Na maioria das situa-
ções, o sinal pode “trafegar” por pelo menos 33 
quilômetros sem nenhuma alteração que possa 
prejudicar a recepção do sinal, mantendo a 
mesma estabilidade até o ponto de recepção.

Ao se equipar uma rede já existente de fibra óp-
tica com recursos eletrônicos mais modernos, 
com lasers que pulsam a luz mais rapidamente 
ou ainda lasers que utilizam diferentes compri-
mentos de ondas de luz, pode-se aumentar a 
disponibilidade da largura de banda sem que a 
fibra óptica seja alterada. Por esse motivo é que 
as redes de fibra óptica são chamadas de redes 
à prova do futuro.

Ao se equipar uma rede  
existente de fibra óptica com 

recursos eletrônicos mais 
modernos, como lasers que 

pulsam a luz mais rapidamente 
ou mesmo lasers que utilizam 
diferentes comprimentos de 

ondas de luz, pode-se aumentar 
a disponibilidade da largura  

de banda sem que a fibra  
óptica seja alterada. Por esse 
motivo é que as redes de fibra 
óptica são chamadas de redes  

à prova do futuro.

Algumas câmeras digitais da nova 
geração criam imagens com mais 
de 40MB. Um upload de imagem 
comprimida poderá levar mais de 

um minuto, mesmo que se utilizem 
as velocidades disponíveis por 

meio de um modem a cabo ou DSL.
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P: Parece difícil de acreditar. Não é 
muito cedo para confiar tanto na fibra 
óptica?

R: A fibra óptica vem sendo utilizada 
em redes de comunicação por mais de 
30 anos. No entanto, até 2002, quase 
nunca era utilizada para o envio de sinal 
diretamente às residências. Na verdade, 
era e ainda é usada no tráfego de comu-
nicação entre cidades ou países. Hoje, 
quase todos os países utilizam fibra óp-
tica para fornecer serviços confiáveis a 
baixo custo.

Na verdade, se você possui um modem 
a cabo com sistema de banda larga for-
necido por uma operadora ou se possui 
conexão DSL, que converte sua linha 
de telefone em um canal de dados, você 
já está utilizando a fibra óptica. As fibras 
levam o sinal suficientemente próximo 
de sua casa, para que o cobre transfira 
os dados pelo restante do caminho. Essa 
técnica, porém, necessita de eletrônicos 
caros e de difícil manutenção no local 
em que a fibra óptica e o cobre se en-
contram. A largura de banda disponível 
é bem menor do que a largura em uma 
rede toda feita de fibra óptica. Técni-
cas como essa não permitem largura de 
banda simétrica (sistemas a cabo e DSL 
fazem o download de informações mais 
rápido do que o upload).

P: Isso já não é o suficiente?

R: Isso vai depender do uso da largura 
de banda. Se sua intenção é enviar e-
mails, baixar músicas ou compartilhar 
fotos de família, a largura de banda 
fornecida pelos modems a cabo e DSL 
atuais é suficiente. Entretanto, se você 
quer se conectar à LAN corporativa 
a partir de casa, e trabalhar na rede 

(LAN), precisará de mais. E fazer um 
upload do vídeo em alta definição da 
peça da escola ou mesmo sentar-se 
para jantar com familiares estando a 
quilômetros de distância?

P: Quão próximo das casas a fibra  
óptica chega através do sistema a cabo 
ou DSL? Por que isso é importante?

R: Há uma relação de mercado entre a 
distância e a largura de banda disponí-
vel quando se usa cobre. A mais nova 
versão do DSL é chamada de vDSL2; ela 
carrega/transmite um sinal a mais de 
200 Mbps, mas seu alcance não é muito 
maior do que 200 metros. Numa distân-
cia de 450 metros, é possível carregar/
transmitir um sinal a apenas 100 Mbps. 
Acima de 1,6 quilômetro de distância, 
apenas 30 Mbps são transmitidos, e es-
ses são limites teóricos; na prática, a ver-
dadeira largura de banda é inferior.

P: Algumas empresas de telefonia 
prometem o FTTH há mais de uma 
década, mas até o 
momento, nada 
aconteceu. Isso 
se deve ao 
fato de essa 
tecnologia 
ser de difícil 
controle?

R: Não. Mas até recentemente 
a tecnologia era mais cara do que ou-
tras soluções que oferecem menos lar-
gura de banda, tais como o DOCSIS, 
das empresas de Tv a cabo, e o DSL, 
das de telefonia. Essas tecnologias mais 
antigas eram consideradas boas o su-
ficiente até poucos anos atrás. Nos úl-
timos anos, tecnologias já esperadas, 
como a HDTv, e outras não esperadas, 

como a tecnologia de vídeo peer-to-peer 
(YouTube, por exemplo), simplesmente 
impossibilitaram essas tecnologias anti-
gas de suprir as necessidades de largura  
de banda.

As grandes empresas fornecedoras 
de serviços a cabo estão começando a 

cancelar ou diminuir os 
serviços, ou insti-

tuíram altas tarifas 
para clientes que 
excedam o li mite 
de largura de ban-

da mensal, que varia 
de 40GB a 250GB. 

Hoje em dia, esse limite 
atinge um número muito 

pequeno de consumidores, porém 
limita o uso de novos serviços, como 
o download de filmes, o que significa 
também limitar a receita originária  
desses serviços. 

Sem o FTTH, as empresas fornecedoras 
de serviços a cabo simplesmente não 
têm condições de oferecer largura de 
banda suficiente para que todos usu-
fruam das vantagens que esse tipo de 
serviço oferece.A largura de banda da tecnologia 

DSL diminui à medida que a distância aumenta.
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Se você tem um modem a 
cabo com sinal de banda 
larga fornecido por sua 
operadora ou um cabo 
DSL que converte sua 
linha telefônica em um 
canal de dados, você já 
está utilizando a fibra 

óptica, mas não em todo 
o percurso até sua casa/

escritório.

Fonte: BBP LLC
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“Cases” de usuários de FTTH 

Em qualquer outro tipo de serviço de Inter-
net, Sean Kim é considerado uma “raposa” da 
largura de banda. Esse texano desde cedo se 
tornou adepto de toda aplicação com grande 
largura de banda: download de músicas, jogos 
on-line, compartilhamento de fotos, vídeos, 
etc., além de ajudar a esposa a montar telecon-
ferências para manter contato com amigos ao 
redor do mundo.

Como era de se espe-
rar, Kim foi o primeiro 
em sua vizinhança a 
fazer uma assinatura 
do FiOS, serviço de 
FTTH da verizon. “O 
que pode ser melhor 
do que utilizar fibra 
óptica em sua casa?”, 
ele pergunta.

Kim adora poder uti-
lizar os aplicativos da 
Internet com o máxi-

mo de desempenho, principalmente seu jogo 
favorito, para múltiplos jogadores, chamado 
World of Warcraft. “Não importa onde você 
ins tale o novo jogo, ele faz o download de todos 
os patches disponibilizados desde o lançamen-
to do CD; isso significa 450MB. Enquanto ou-
tros jogadores precisam esperar uma hora pelo 
download completo, eu instalo o jogo agora, 
baixo os patches rapidamente e jogo”, diz ele.

A maior vantagem é que os jogos de Kim não 
mostram mais a “barra vermelha” que tanto o 
apavorava, bem na parte inferior da tela, indi-
cando que a conexão de Internet não o man-
tinha na mesma velocidade de seus oponentes 
no jogo. Agora, com o uso de fibra óptica, a ve-
locidade para acessar os sites de jogos on-line 
é bem maior. “Com a fibra óptica, a barra está 
sempre verde; as pessoas querem sempre jogar 
comigo. E se estou em um jogo e alguém fica 
mais lento, digo: ‘Ei, não sou eu, agora tenho fi-
bra óptica’”, brinca Kim. E com jogos 3D acon-
tece o mesmo.

A receita proveniente de 
vídeo games compete 

com a dos jogos on-line. 
Assim como Sean Kim, 

cada vez mais as pessoas 
se interessam por essa 

opção de entretenimento 
com a ajuda do FTTH.

O poder por trás do “jogador poderoso”

A facilidade de se trabalhar em casa não é mais 
um sonho – está se tornando realidade nos 
EUA. Uma pesquisa encomendada pelo FTTH 
Council constatou que mais de 13% dos assi-
nantes de FTTH dizem que são capazes de tra-
balhar em casa mais frequentemente. A média 
é de 7,3 dias a mais, por mês, trabalhando em 
casa. E 59% desses trabalhadores afirmaram 
que seus empregadores preferem a conexão 
FTTH para quem trabalha em casa, em vez de 
outros tipos de banda larga. Considerando a 

situação difícil da economia, muitos estão ini-
ciando seu próprio negócio em casa, e a fibra 
óptica proporciona isso.

Polo Morales trabalha em uma empresa de 
serviços técnicos no subúrbio da virginia, em 
Washington, DC. Como trabalhou por um bom 
tempo em uma pequena empresa que fabricava 
redes de fibra óptica, aprendeu os benefícios 
da utilização da fibra óptica em casa. Assim, 
quando o serviço FiOS, da verizon, foi dis-
ponibilizado em sua região, não pensou duas 
vezes antes de contratá-lo.

“É tão rápido quanto estar no escritório tra-
balhando”, afirma Morales, para quem a co-
nexão FTTH aumentou as oportunidades de 
trabalhar a partir de casa. Quando ele tentava 
trabalhar em casa utilizando um modem a 
cabo, o serviço não era totalmente confiável. 
Diann, sua esposa, observa que, com vários 
usuários de Internet na família, “era bastante 
lento quando todos acessavam a Internet simul-
taneamente, e agora esse problema acabou.”

Trazendo o escritório para casa

Mais de 13% dos assinantes 
de FTTH dizem que são  

capazes de trabalhar em  
casa mais frequentemente.  

A média é de 7,3 dias  
a mais, por mês,  

trabalhando em casa.
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Morales gosta da flexibilidade que o 
FTTH oferece para equilibrar as res-
ponsabilidades entre família e trabalho. 
“Se as crianças ficam doentes, ficar com 
elas e trabalhar em casa não é mais 
complicado para mim”, afirma. “Con-
sigo administrar minhas atividades, 
faço conference calls com meus cole-
gas de trabalho e isso não é mais um 
pro blema. Isso permite ficar em casa, 
cuidar das crianças e ainda assim fazer 
minhas tarefas diárias do trabalho.”

Brian Metelski tornou-se mais produ-
tivo em sua casa-escritório, localizada 
em Dallas-Fort Worth, do que nas de-
pendências de seu trabalho. “Tudo se re-
sume à largura de banda”, afirma. “Nos-
so serviço FiOS nos possibilita trabalhar 
em casa virtualmente com nossos PCs 
ou telefones voIP e ainda em conjunto 
com outros aparelhos que queiramos 
utilizar, com a Tv e tudo mais.”

Metelski utiliza um “canal” de acesso 
vPN a partir de uma conexão de tele-
fone voIP, que se conecta a uma porta 
de acesso segura localizada na rede  
do escritório.

Por mais que Metelski goste dessa flexi-
bilidade de trabalho, ele diz que seu 
empregador parece gostar ainda mais. 
“Eles sabem que quando trabalhamos 
em casa, podemos utilizar o telefone e 
os aplicativos do escritório. É como se 
eu estivesse sentado em minha mesa 
do escritório, mas em minha casa. Só 
percebo que estou em casa e não no 
escritório quando minha filha ou meu 
filho gritam, ‘Papai, você pode mudar 
o canal da Tv? ’”

Para os americanos que administram 
empresas em casa, a qualidade e a 
confiança nos serviços da Internet são 
fundamentais para o sucesso dos negó-
cios. Uma pesquisa encomendada pelo 
FTTH Council constatou que 10% dos 
assinantes utilizam conexão de alta ve-
locidade para administrar seus negócios 
de casa, sendo que 90% deles acham 
a conexão de fibra óptica de grande 

largura de banda “muito importante” 
para suas atividades profissionais.

Ralph Randell é um engenheiro de 
telecomunicações em Coppell, no Te-
xas, e afirma que o serviço FiOS com 
fibra óptica faz grande diferença em 
sua casa-escritório. Randell faz regular-
mente downloads de grandes arquivos 
RFP, que quando baixados via DSL dão 
problema. Ele também utiliza video-
conferência com os colegas e clientes 
em potencial. “É muito importante que 
tenhamos uma conexão de alta quali-
dade para as videoconferências pela 
Internet”, afirma. 

Randell é pai de três adolescentes que 
gostam de acessar vídeos, músicas e jogos 
on-line ao mesmo tempo. Com o serviço 
FTTH, não importa mais quantos filhos 
ou amigos estão usando os laptops em 
casa. A resposta da Web é instantânea, 
e Randell pode continuar trabalhando 
sem interrupções.

Existe ainda o “lucro” familiar; Randell 
gasta menos tempo fazendo download 
de arquivos para preparar suas reuniões 
matinais, o que lhe permite tomar o 
café da manhã com os filhos. Katie, de 
15 anos, diz, “agora, todas as manhãs, 
ele está bem mais feliz e contente.”

Andrew e Charity Heaton vivem com 
seus quatro filhos nos arredores de 

Leesburg, no estado da virginia. Ele é 
advogado e trabalha em casa pelo me-
nos uma vez por semana. Ela, por sua 
vez, administra alguns negócios em 
casa, incluindo uma pousada, uma loja 
de varejo e uma loja no eBay.

A conexão com fibra óptica permite que 
Andrew trabalhe em casa, garantindo 
o suporte necessário aos negócios. Na 
Internet, ele e a esposa gerenciam as 
reservas e os pagamentos da pousada. 
A loja de varejo de Charity vende al-
guns produtos pela Internet, e sua loja 
no eBay funciona 100% assim.

“A Internet é fundamental para nos-
sos negócios”, afirma Andrew. “Charity 
não se interessa por tecnologia; portan-
to, ter um serviço de Internet que fun-
cione e seja confiável é muito impor-
tante para ela. Antes da instalação do 
FTTH, eu costumava receber ligações 
dela quando estava fora da cidade di-
zendo ‘A Internet caiu, o que devo faz-
er?”, e eu tinha então que tentar ajudá-
la a restabelecer a conexão mesmo não 
estando lá. Isso era muito complicado 
de se fazer. Andrew afirma que, desde 
que optaram pela fibra óptica, nunca 
mais tiveram “alarmes de emergência” 
por causa da Internet.

“Chegamos a um ponto em que o serviço 
de Internet é como o de saneamento 
básico ou de energia elétrica. As pes-
soas constroem a vida em função dele 
e esperam que ele funcione de forma 
fácil e ágil”, completa Metelski.

De volta ao norte da virginia, local que 
tem a pior hora do rush no país, Polo 
Morales reflete sobre as implicações 
das casas-escritório: 

“Se você considerar que a largura de 
banda e a conectividade possibilitam 
trabalhar em casa, isso significa menos 
tráfego e menos movimento nas estra-
das, certo? E se, por alguma razão, você 
não puder ir ao seu escritório, ainda as-
sim poderá fazer suas atividades, isso 
torna as coisas mais fáceis.”

“Chegamos a um ponto 
em que o serviço de 
Internet é como o de 
saneamento básico  

ou de energia elétrica. 
As pessoas constroem a 

vida em função dele  
e esperam que ele  

funcione de forma fácil e 
ágil”, completa Metelski.
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O inevitável crescimento da largura de banda

Com frequência pensamos no aumento da 
largura de banda como uma questão de 
velocidade, pois permite que façamos as 

coisas mais rapidamente: enviar uma mensagem 
de e-mail ou visualizar um site da Web. Porém, 
o valor da largura de banda é que ela nos possi-
bilita fazer coisas totalmente novas no computa-
dor, câmeras e televisão, enfim, em nossa rede.

Que coisas novas são essas? Já tivemos os 
primeiros sinais de algumas delas nos últimos 
anos. vimos esses produtos e serviços na forma 
de:

• Telefones voIP (Protocolo voz sobre IP). 
Eles não são apenas mais baratos, mas tam-
bém melhores. A tecnologia voIP permite o 
recebimento de ligações mesmo que você es-
teja fazendo uso da linha. Com isso, ao final 
da ligação, você receberá a mensagem de 
quem ligou. São recados em texto, vídeo ou 
mesmo voz que você irá facilmente acessar.

• vídeos na Web ou em dispositivos móveis.
• Câmeras com Internet que fazem upload de 

fotos e vídeos para sites por meio de brow-
sers. 

• vídeos criados pelos usuários. Os avós 
poderão ver seus netos, ou mesmo a apre-
sentação de um comediante ou músico.

• Porta-retratos com conexão à Internet que 
automaticamente exibem fotos enviadas por 
e-mail.

O surgimento de produtos totalmente novos e 
inesperados causou deslumbre, confusão e ir-
ritação a todos. O YouTube surgiu em fevereiro 
de 2005 e rapidamente se tornou um dos cinco 
maiores usuários de largura de banda do pla-
neta. Agora, o YouTube distribui vídeos com 
qualidade HDTv.

Temos todas as razões para pensar que a ino-
vação continuará e que nossa necessidade de 
largura de banda crescerá cada vez mais. Só o 
FTTH terá condições de atender essas necessi-
dades. Na verdade, só a fibra óptica pode for-
necer, com segurança, a largura de banda de 
que precisamos.
 
Não há razões para pensarmos que a inovação 
acabará algum dia. Quando Thomas Edison 
construiu a primeira estação central geradora 

de luz elétrica, foi considerado lou-
co. Embora ele tenha inventado, 
mais tarde, centenas de produtos 
que utilizariam eletricidade, ele 
não pensou no ar-condicionado 
quando criou a primeira rede de 
distribuição elétrica. Também não 
pensou nas lavadoras de louça, 
nos refrigeradores, nos computa-
dores ou mesmo nas baterias re-
carregáveis para iPods, celulares e 
câmeras fotográficas.

Hoje, os desktops mais baratos, pos-
suem pelo menos 160 GB, de disco 

Embora Edison tenha inventado centenas  
de produtos que utilizariam eletricidade, 

ele não pensou no ar-condicionado quando 
criou a primeira rede de distribuição 

elétrica. Também não pensou nas 
lavadoras de louça, nos refrigeradores, 

nos computadores ou mesmo nas baterias 
recarregáveis para iPods, celulares e 

câmeras fotográficas.
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Pense nas centenas, 
milhares e até milhões 

de canais de TV em  
todo o mundo.

rígido, pois os usuários diários precisam 
de mais espaço para seus arquivos. E, se 
precisam de espaço para os arquivos, 
precisam enviar arquivos grandes.

E quanto às imagens digitais? Os usuá-
rios ficam irritados quando a veloci-
dade da rede diminui abaixo da veloci-
dade das conexões locais. Por meio da 
porta USB de seu computador, levaria 
cerca de meio minuto para transferir 2 
GB de imagens digitais de um cartão de 
memória (ou o equivalente a uma hora 
de vídeo de Tv de qualidade) para seu 
disco rígido. Utilizando a velocidade 
do DSL comum e a do modem a cabo, 
ainda assim levaria de 5 a 10 horas. Na 

velocidade de conexão discada, 
que ainda é usada por um entre 
dez americanos, de acordo com 
pesquisas realizadas em 2008, a 
transferência dessas imagens para 
um local remoto levaria cerca de 
90 horas. 

Pensando na velocidade que a 
Fibra Óptica até a Residência 
(FTTH) proporciona, os fabri-
cantes de Tv já estão produzindo, 

em ritmo acelerado, desde o início de 
2007, grandes telas com alta definição 
de vídeo que funcionam a partir de um 
cabo local, de uma companhia telefôni-
ca ou de Internet. Os usuários não 
precisam mais recorrer à Internet para 
assistir um show tão esperado; podem 
verificar o que há disponível pelo con-
trole remoto. Os aparelhos com ima-
gem em 3D apareceram em 2009.

Pense nas centenas, milhares e até mi-
lhões de canais de Tv que funcionam a 
partir da fibra óptica em todo o mundo. 
Muitas operadoras de Tv já oferecem 
serviços e aplicativos que atendem aos 
fanáticos por Tv.

Parede com telas de LCD da Universidade da Califór
nia, em São Diego, possibilita a “telepresença”.

Crescimento da largura de banda residencial, 1970-2012
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Aplicações para os fornecedores de FTTH:  
além do Triple Play

Fabricantes de rede não estão apenas in-
vestindo em FTTH; estão se preparando para 
a futura demanda de largura de banda e bus-
cando os “novos adeptos”, pessoas que querem 
estar sempre “conectadas”. A fibra óptica ofe-
rece outras vantagens; novos aplicativos para 
banda larga chegam ao mercado diariamente, 
e muitos deles oferecem oportunidades de uso 
ou revenda a partir dos fornecedores de fibras 
ópticas. Muitos desses aplicativos podem fun-
cionar em pequenas redes com pouca largura 
de banda, porém sem o mesmo nível de desem-
penho, segurança e confiabilidade que a fibra 
óptica oferece. 

Esses aplicativos pertencem a diferentes ca-
tegorias. Alguns ajudam a diferenciar comuni-
dades com FTTH; outros geram receita adicio-
nal aos fornecedores, uns retêm consumidores 
e outros ainda podem ser utilizados por for-
necedores ou desenvolvedores para gerenciar 
os ativos de forma mais eficiente. (Alguns des-
ses aplicativos podem ser classificados em mais 
de um grupo.) veja alguns exemplos.

Diferenciando sua comunidade
Há alguns anos, empreendimentos conecta-

dos por fibra óptica 
eram tão raros que 
o FTTH era um dife-
rencial de vendas das 
construtoras. Hoje, a 
fibra óptica tornou-
se a palavra de ordem 
nos novos projetos, 
principalmente em 
comunidades plane-
jadas, segundo o pes-
quisador de mercado 
Mike Render. Com o 
intuito de diferenciar 
uma comunidade da 
outra, os desenvolve-
dores estão procu-
rando por aplicati-
vos que evidenciem 
a infraestrutura da  
fibra óptica.

A telemedicina 
oferece aos usuários 
acesso imediato a 

profissionais da área médica por meio de vi-
deoconferência a partir de suas residências, 
aca demia de ginástica ou salas da própria co-
munidade. A videoconferência pode ser in-
tegrada a dispositivos de diagnóstico conecta-
dos à Internet (capazes de fazer medição de 
pressão sanguínea, respiração, etc.), sistemas 

de prontuários médicos, serviços de prescrição 
médica on-line e agendamento de consultas. A 
telemedicina proporciona maior independên-
cia a pessoas com mais idade e as ajuda a viver 
mais, além de ser ótima para a geração “san-
duíche”, que hoje tem de cuidar dos mais velhos 
e de seus próprios filhos, além de trabalhar.

Os sistemas comunitários de segurança con-
sistem em câmeras de vídeo com link IP e sen-
sores colocados de forma estratégica em postes 
de luz ou prédios da vizinhança. Esses sistemas 
identificam e rastreiam intrusos, avisando au-
tomaticamente os proprietários, assim como as 
empresas de segurança ou até mesmo a polícia. 
Eles podem ser mais eficazes do que os sistemas 
convencionais, pois disparam um alarme antes 
mesmo da invasão ocorrer, além de serem me-
nos invasivos no que diz respeito à privacidade 
dos usuários. As redes de fibra óptica supor-
tam a transmissão e a gravação de fotos de alta 
re solução que ajudam a identificar intrusos, 
deses timulando-os a agir. 

Aplicativos sociais usam a infraestrutura da 
fibra óptica na formação de um senso comuni-
tário, fator importante nessa nova era de desen-
volvimento, varia desde a criação de sites comu-
nitários, sites intranet com eventos e notícias 
locais, ou até mesmo canais de vídeo IPTv ou 
Web para transmissão de competições esporti-
vas locais, produções artísticas e discussões 
políticas. Por serem interativos, esses canais 
facilmente se tornam mais atraentes do que as 
opções da Tv a cabo de “acesso público”.

Aplicativos voltados para as artes e edu-
cação fazem uso de videoconferência de alta 
tecnologia em centros comunitários, estádios 
ou centros de recreação infantis, para levar 
apresentações ao vivo, tours virtuais a museus, 
lições de música, leitura de livros e outros even-
tos para a comunidade. Os usuários experimen-
tam os benefícios da vida nas grandes cidades 
sem sair de casa.

Serviços de recepção e automação resi-
dencial utilizam as vantagens das redes de fi-
bra óptica locais para proporcionar conforto e 
conveniência aos moradores da comunidade. 
Câmeras que reconhecem o carro do morador 
assim que adentra a comunidade alertam o pes-
soal da segurança e os manobristas; em segui-
da, as luzes e o ar-condicionado de sua casa 
podem ser ligados. Com um simples clique, o 
morador pode se conectar aos fornecedores 
de serviços da comunidade e escolher o de 
sua preferência. Ligar e agendar a retirada da 
roupa na lavanderia, a entrega da pizza e até o 
serviço de reparos residenciais.

É fácil obter mobilidade com uma robusta 

A telemedicina  
proporciona maior  

independência a pessoas 
com mais idade e as ajuda 

a viver por mais tempo, 
além de ser ótima para 
a geração “sanduíche”, 
que hoje tem de cuidar 

dos mais velhos e de seus 
próprios filhos, além de 

trabalhar. 
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rede FTTH. Utilizando sua flexibili-
dade, provedores podem oferecer co-
nexões WiFi aos moradores, em locais 
abertos ou não, por toda a comunidade. 
Os moradores poderão levar o laptop 
para a piscina, verificar e-mails na lavan-
deria ou até escutar música no ginásio  
de esportes.

Geração de novos fluxos  
de receita
Os consumidores se acostumaram a ad-
quirir serviços de alta qualidade pela In-
ternet, como o Skype ou o iTunes, mas 
ficam muito satisfeitos quando podem 
lidar diretamente com os provedores 
de rede que conhecem e confiam. Os 
provedores de banda larga começaram 
a oferecer uma variedade de aplicativos 
aos consumidores por meio de portais 
Web, sempre a preços bem mais aces-
síveis do que os obtidos na compra dire-
ta desses serviços. 

Esses aplicativos servem a diversos 
propósitos: reduzem a ansiedade do 
consumidor, diminuem os gastos man-
tendo um tráfego maior na rede e cri-
am novos fluxos de receita. Provedores 
de FTTH, que não precisam procurar 
pelo menor denominador comum, 
pois seus sistemas possuem capacidade 
virtual ilimitada, podem revender aos 
seus clientes uma gama muito mais am-
pla de aplicativos.

Aplicativos de convergência  
enviam um ID de chamada ou 
uma mensagem de texto para 
a Tv ou o PC ou até permitem 
que usuários façam chamadas 
a partir do controle remoto da 
Tv, em resposta a um anúncio 
de Tv, fazendo o triple play ou 
quad play mais competitivos.
Hoje, os consumidores querem 
estar conectados o tempo todo e 
poder utilizar qualquer disposi-
tivo para qualquer coisa. A con-
vergência entre os aplicativos é 
a próxima fase da mobilidade, 
sempre acompanhando o estilo 
de vida.

O armazenamento on-line 
permite que os consumidores 
armazenem arquivos de dados na In-
ternet, podendo acessá-los de qualquer 
lugar e compartilhá-los com outras 
pessoas. Quando os usuários tinham 
apenas documentos impressos para se 
preocupar, o armazenamento de da-
dos não era um problema. Agora que 
as mídias físicas estão desaparecendo 
e muitos usuários possuem grandes 
quantidades de músicas, fotografias e 
vídeos em formato digital, o armazena-
mento seguro, o acesso fácil e o com-
partilhamento controlado tornaram-se 
muito importantes. 

A segurança residencial, como mui-
tas outras tecnologias, está migrando 
do formato analógico para o digital. A 
segurança residencial digital permite 
aos moradores controlar configura-
ções, receber alertas residenciais via 
Internet ou telefone celular. Também 
suporta vários outros tipos de sensores, 
não apenas os detectores tradicionais, 
mas câmeras, detectores de água e fu-
maça, entre outros. Considerando que 
a segurança digital utiliza fios que já 
estão instalados para a banda larga, a 
instalação é acessível tanto para o loca-
tário como para o proprietário. 

Vídeo sob demanda  às vezes é ofe-
recido como parte do mesmo serviço 
de vídeo que os provedores utilizam 

para fornecer canais lineares, mas tam-
bém pode ser fornecido como serviço 
à parte para aqueles que não querem 
esse tipo de canal de Tv. O vídeo sob 
demanda individual geralmente inclui 
um set-top box conectado à Internet 
que permite fazer o download e arma-
zenar os filmes e programas de Tv se-
lecionados pelo cliente, bem como um 
software para escolha e ordenação dos 
shows, acordados previamente com os 
provedores de conteúdo. 

A videoconferência hoje em dia 
está disponível em praticamente todo o 
mundo por meio de vários serviços da 
Web gratuitos ou de baixo custo, mas 
ainda assim não é amplamente utiliza-
da por ser considerada incômoda ou de 
baixa qualidade. O FTTH, em função 
de sua ampla largura de banda, oferece 
dife rentes meios para que os provedores 
ofereçam serviços de videoconferência 
de alta qualidade a seus consumidores. 
Os provedores podem oferecer video-
fones especialmente desenvolvidos, por 
meio de serviço próprio, para consu-
midores que prefiram utilizar apenas 
um dispositivo. Podem ainda oferecer 
serviços de videoconferência por PC 
ou Tv com recursos que os serviços 
gratuitos não oferecem. Ou ainda, se 
tiverem instalado equipamentos de vi-

Os novos aplicativos 
servem a diversos  

propósitos: reduzem a  
ansiedade do consumidor, 

diminuem os gastos  
mantendo um tráfego maior 

na rede e criam novos 
fluxos de receita. 

Dispositivos de segurança residenciais.

Câmera usada por aplicativo de segurança de 
uma comunidade.
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deoconferência de-
senvolvidos para uso 
em grandes áreas 
(consulte “Diferen-
ciando sua comu-
nidade”), poderão 
vender tempo e ga-
rantia de qualidade 
de serviço a clientes 
individuais. Dife-
rentes do vídeo no 
desktop, a videocon-
ferência de alta quali-
dade e a telepresença 
estão se tornando al-
ternativas viáveis para 
viagens de negócios e reuniões importantes.

A propaganda dirigida, embora vendida 
para publicitários e não para assinantes, re-
presenta uma importante receita para os prove-
dores de FTTH. Um dos mecanismos utiliza o 
IPTv, que permite que provedores veiculem 
anúncios baseados em praticamente quaisquer 
critérios. Enquanto os comerciais de Tv a cabo 
são normalmente diferenciados por CEP, os do 
IPTv podem ser enviados às casas de acordo 
com critérios demográficos (ou mesmo indivi-
dualmente para cada aparelho de Tv) que te-
nham certos padrões de visualização. Outra fonte  
de publicidade em potencial é o t-commerce, 
em que os telespectadores podem clicar pelo 
controle remoto em um anúncio – ou mesmo 
em um determinado produto apresentado num 
programa de Tv – e obter mais informações so-
bre ele ou até mesmo comprá-lo.

Gerenciamento de propriedade 
A banda larga permite que proprietários con-
trolem suas propriedades e ativos de forma mais 
eficiente do que antes. O aumento da largura de 
banda – alta capacidade e confiabilidade da fibra 

óptica – transforma 
edifícios “inteligen-
tes” em verdadeiros 
“gênios”, segundo es-
pecialistas da área. 
A Internet possibilita 
que sensores e apli-
cativos automatizem 
o trabalho que antes 
era feito por equipes 
de manutenção, de 
forma rápida e pre-
cisa. Os aplicativos de 
banda larga também 
ajudam seus proprie-
tários a se comunicar 
com seus inquilinos e 
empregados. 

A largura de banda  
com fibra óptica de  
alta capacidade e  

confiabilidade transforma 
prédios “inteligentes” 

em verdadeiros “gênios”, 
reduzindo gastos  

com energia, manutenção 
e segurança.

Lições remotas de música.

A segurança de locais em construção  pode 
ser administrada através de vigilância por vídeo 
sobre IP, a etiquetagem dos bens ajuda a pre-
venir o furto ou o extravio de equipamentos, 
enquanto a utilização de crachás pelos fun-
cionários assegura que não entrem em locais 
não-autorizados. A videoconferência permite 
que gerentes de construção inspecionem os lo-
cais de forma virtual com maior frequência do 
que se o fizessem pessoalmente.

O gerenciamento de energia também pode 
ser disponibilizado por banda larga. Sensores 
de movimento, termostatos inteligentes e equi-
pamentos de ventilação automatizados podem 
manter espaços públicos e áreas desocupadas 
a temperaturas apropriadas. Aplicativos que 
monitoram e analisam o consumo da energia 
utilizada auxiliam os proprietários a determi-
nar os melhores horários para fazer as mudan-
ças de temperatura, reduzindo assim o gasto de 
energia. Os aplicativos de banda larga também 
ajudam na redução do consumo de água.  

Aplicativos funcionais, como coletores de 
dados para medição de consumo de serviços 
públicos, aplicativos SCADA e os levantamentos 
de suspensão de suprimento reduzem significa-
tivamente os custos de operação de eletrodo-
mésticos. Esses aplicativos inteligentes são uma 
das principais razões pelas quais distribuidoras 
de energia de todas as regiões dos EUA estão 
investindo em infraestrutura de fibra óptica.

O agendamento de ordem de serviço on-
line auxilia imobiliárias a dar suporte a seus 
locatários, reduzindo gastos operacionais. Os 
locatários podem solicitar reparos a qualquer 
momento, não apenas quando o escritório es-
tiver aberto ou quando tiverem alguém para 
supervisionar o trabalho. Os profissionais de 
nível gerencial podem se dedicar a tarefas que 
requeiram atenção pessoal, em vez de inves-
tir tempo em solicitações de rotina. Também 
é possível notificar os locatários na conclusão 
dos serviços solicitados.
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O FTTH e a sustentabi l idade:  
a escolha ambiental

O impacto da fibra óptica no meio 
ambiente é certamente positivo, aponta 
o estudo da PricewaterhouseCoopers 
solicitado pelo FTTH Council e divul-
gado em outubro de 2008. Mesmo com 
poucas suposições a respeito das taxas 
de emissão dos gases causadores do 
efeito estufa produzidos com a cons-
trução de equipamentos e a implanta-
ção de redes, essa emissão é balanceada 
pela economia obtida com o aumento 
da telecomunicação em aproximada-
mente cinco anos. 

Trata-se de taxa anual de redução da 
emissão de carbono que chega perto dos 
20%. Outros impactos ambientais causa-
dos são recuperados no período de um a 
seis anos, de acordo com o relatório. 

O relatório avaliou uma instalação 
“média” de FTTH nos Estados Unidos 
e, portanto o impacto de qualquer rede 
diferiria pouco do caso avaliado. 

Estudos mais recentes mostram uma 
redução anual menor, porém quase to-

dos demonstram um impacto positivo. 
Economias com o menor gasto de gaso-
lina (tanto pelo trabalho em casa quanto 
pela diminuição dos congestionamentos 
nas rodovias) são parcialmente equili-
bradas pelo consumo extra de eletrici-
dade das casas e pela energia necessária 
para fazer as redes funcionarem. 

As economias provavelmente au-
mentarão no futuro, com a intensifica-
ção do uso da banda larga. Por exem-
plo, a PricewaterhouseCoopers não 
considerou outros fatores de economia 
de energia, como: 

• A telepresença, que começa a subs-
tituir um número significativo de 
viagens de negócios;

• Cloud computing que possibilita 
aos data centers ficarem próximos 
às fontes de energia alternativa;

• Aplicativos inteligentes que aumen-
tam muito a eficiência na geração e 
distribuição da energia elétrica; e 

• Educação à distância, que reduz a 

quantidade de viagens com propósi-
tos educacionais.

Cerca de três quartos das emissões 
de gases do efeito estufa são prove-
nientes da fabricação de equipamentos 
ativos de rede, constatou  a Pricewater-
house-Coopers.  

Após a construção das redes, o tra-
balho em casa passará a economizar 
mais do que o triplo da quantidade de 
gases do efeito estufa emitidos pelo fun-
cionamento das redes. 

A PricewaterhouseCoopers também 
avaliou como a implantação do FTTH 
afeta o consumo de recursos naturais, 
a acidificação do ar, o crescimento 
das algas nos oceanos e a liberação de 
toxinas no meio ambiente. Em toda 
medição, o FTTH teve impacto ambi-
ental benéfico. 

Uma apresentação mais completa 
dos resultados do estudo está disponí-
vel em  www.ftthcouncil.org/UserFiles/
File/PWC_FTTH_Sustainability%20
Report%20FINAL.pdf

Comparações de 
largura de banda

Apenas o 
começo
Daqui a uma década, 
mesmo 100 Mbps ou  
1 Gbps será pouco.  
Até lá, haverá TV em  
3D à venda no mercado; 
isso pode exigir 2.5 
Gbps ou mais.

64 Kbps: Linha telefônica

128 Kbps: isdN

1.5 Mbps para uma Linha T1

5 Mbps:  máximo de Wireless  
por usuário utilizando  
tecnologia atual

50 Mbps:  máximo de dsL por usuário  
utilizando tecnologia atual

160 Mbps:  máximo de cabo  
por usuário utilizando 
tecnologia atual

Hoje, a largura de  
banda da fibra óptica 
está em um patamar 
privilegiado se comparada 
a outras tecnologias. Nos 
próximos anos, quando 
um equipamento de 10 
Gbps estiver disponível,  
o círculo da fibra óptica 
estará fora do cenário.
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Os cabos de fibra óptica transportam informa-
ções ao transportar pulsos de luz. Esses pulsos 
acendem e apagam muito rapidamente. Fluxos 
múltiplos de informação são transportados por 
uma mesma fibra, ao mesmo tempo, por meio 
de múltiplos comprimentos de onda, as cores 
da luz. 

Os pulsos de luz são frequentemente criados 
pelos lasers (um tipo de sistema de fibras mais 
curta que utiliza LEDs). Os equipamentos que 
fazem isso ficam cada vez mais rápidos e, com 
isso, a mesma fibra de antes pode ser usada 
para o tráfego de cada vez mais informação. 
Equipamentos novos já fazem isso.

A capacidade de tráfego de informação é chama-
da de largura de banda. Muita largura de banda 
permite o tráfego de muita informação. A fibra 
óptica tem muitas vantagens sobre os fios de co-
bre ou cabos coaxiais, pois ela é mais fácil de ser 
mantida e propicia muito mais largura de ban-
da. A seguir, três de suas maiores vantagens.

1Os sinais trafegam pelo cabo de fibra óp-
tica por longas distâncias sem degradação 
− 32 quilômetros ou mais, em algumas 

circunstâncias. Ao contrário do fio de cobre ou 
cabo coaxial, em que quanto maior a distân-

cia que o sinal tiver de trafegar, menor será a 
largura de banda. Distâncias curtas para um 
cabo coaxial, por exemplo, são distâncias tipi-
camente encontradas em pequenos prédios e 
podem transferir 1 Gbps se a rede coaxial tiver 
sido bem projetada. 

Isso é mil vezes mais largura de banda que os 
serviços típicos de banda larga por DSL em fios 
de cobre e duzentas vezes mais do que uma 
banda larga por cabo coaxial de Tv. Mas es-
sas velocidades são impossíveis para distâncias 
maiores. Quão mais perto a fibra óptica estiver 
de um edifício, mais rapidamente o serviço al-
cançará os moradores ou empresas desse edi-
fício. Os provedores de serviço estão aproxi-
mando cada vez mais a fibra óptica, ano após 
ano, e agora é possível levá-la para dentro dos 
edifícios dos usuários finais. Para as empresas 
prestadoras de serviço a cabo, a tecnologia 
chamada RFOG leva a fibra óptica por todo o 
caminho, até os moradores ou empresas. 

2 O cabo de fibra óptica é bem fino. Na ver-
dade, pode ser mais fino do que um fio 
de cabelo humano. Ele pode ser transpor-

tado por uma fita fina, ou dentro de um “micro 
duto” de plástico de apenas 1/8 de polegada 
de largura. Uma configuração típica de cabo 

A luz maravilhosa: os três porquês
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de fibra óptica com aproximadamente 
200 fios consegue ser mais fina que um 
cabo coaxial padrão. O cabo de fibra 
óptica pode, teoricamente, oferecer lar-
gura de banda suficiente para suportar 
toda informação enviada na Terra, em 
um dado momento. E, por fim, a fibra 
óptica pode ser “escondida” facilmente 
nas superfícies das paredes de cons-
truções antigas.

Ela é também flexível e robusta. Em 
2007, muitos fornecedores introduzi-
ram a fibra óptica, que é resistente 
o suficiente para ser grampeada em 
paredes pelos instaladores e suficiente-
mente flexível para ser dobrada ao re-
dor de cantos pontiagudos. Tais fibras 
estão disponíveis no mercado há anos, 
mas sua produção era difícil e cara. As 
fibras ópticas de polímeros – plásticos 
– estão começando a ser instaladas em 
redes internas.

3 Uma vez instalada, a fibra óptica 
pode ser atualizada com a subs-
tituição dos componentes eletrô-

nicos que criam os pulsos de luz, não 
pela substituição do cabo em si. A fibra 
óptica é incrivelmente confiável. Nada 
a danifica, exceto a separação física 
(corte) ou a destruição do edifício que 
a estiver abrigando. 

As redes ópticas passivas, mais conheci-
das como PONs, são o tipo mais comum 
de rede. Elas utilizam poucos compo-
nentes eletrônicos. Na verdade, não há 
componentes eletrônicos existentes en-
tre a central do provedor e os usuários. 
Isso acaba melhorando a confiabilidade 
da rede e reduz os custos de instalação. 
Mesmo as redes ópticas que necessitam 
de componentes eletrônicos em geral 
têm algumas vantagens, especialmente 
quando a rede é construída para car-
regar o conteúdo de múltiplos prove-
dores em uma mesma fibra óptica. De 
qualquer forma, a quantidade de ener-
gia necessária para operar uma rede 
de fibra óptica é bem menor do que a 
quantidade necessária para operar uma 
rede de cabo coaxial ou de fio de cobre. 
Isso se traduz em confiabilidade e con-
tribuição para a sustentabilidade.

Como podemos perceber, os provedores 
de banda larga estão levando a fibra óp-
tica cada vez mais perto das instalações 
dos consumidores. Essa tecnologia, o 
FTTH, ou fibra óptica até a residência, 
é a tecnologia que atinge os mais altos 

Hoje em dia, as ne-
cessidades de lar-
gura de banda são 
bem maiores, e 
os preços para a 
construção de 
redes FTTH 
são bastante 
r a z o á v e i s . 
Esta é uma 
das razões 
que tornam o 
FTTH a opção 
mais econômica em 
muitos casos. Mes-
mo em áreas rurais, 
centenas de redes cons truídas optaram 
pela tecnologia FTTH (até a residência) 
em vez da FTTN (até sua vizinhança) 
e cobre. Em ambientes rurais, o FTTH 
geralmente tem um custo maior de cons-
trução mas, em compensação, os cons-
trutores podem esperar uma receita 
muito mais alta vinda de seus clientes.

Nos Estados Unidos, recentemente, 
residências com uma só pessoa tornaram-
se os mais acessíveis para a instalação da 
tecnologia FTTH. Edifícios residenciais 
e outros tipos de moradia começaram a 
utilizar a tecnologia FTTH em número 
crescente a partir de 2006. 

O serviço de fibra óptica até a residên-
cia em geral já se tornou comum na 
Europa e Ásia. Portanto, não há “riscos 
tecnológicos” em mencionar o FTTH, 
sob qualquer ponto de vista.

padrões de qualidade. Quase tão boa 
quanto o FTTH, pelo menos por en-
quanto, o FTTB (fibra óptica até o edi-
fício) está levando a fibra óptica para o 
andar térreo dos edifícios e distribuin-
do-a, por fios de cobre aos apartamen-
tos ou escritórios do edifício.

Nos locais em que a densidade popu-
lacional é baixa, ou onde redes de ca-
bos coaxiais ou redes de fio de cobre de 
alta qualidade já existem, é compreen-
sível que, em algumas circunstâncias, 
deva-se levar a fibra óptica apenas par-
cialmente aos usuários. A fibra é então 
conectada à rede de cobre existente 
para assim chegar aos usuários.

Com o passar do tempo, a fibra óptica 
vai se aproximando cada vez mais de 
seus usuários, a fim de fornecer largura 
de banda. Essa aproximação é chama-
da FTTN ou seja, fibra óptica até sua 
vizinhança ou (para uma maior lar-
gura de banda) FTTC, fibra óptica até  
a calçada.
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Construtores, empreendedores imobiliários  
e o FTTH

Moradias com o FTTH, março de 2009
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(Cumulativo, América do Norte)

Moradias vendidas com FTTH, março de 2009
(Cumulativo, América do Norte)
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Preço especial para novas moradias com a tecnologia FTTH

Estimativa média dos 
consumidores que não têm

FTTH no momento

Estimativa média daqueles que 
têmo FTTH no momento

Estimativa média 
dos construtores

U$- U$1.000 U$2.000 U$3.000 U$4.000 U$5.000 U$6.000

U$2.485

U$4.318

U$5.500

virtualmente todas as grandes construtoras de casas, 
condomínios ou propriedades para locação têm a in-
tenção de instalar o FTTH nos novos empreendimen-
tos. Muitos estão fazendo isso inclusive nas reformas de 
propriedades antigas, tipo de trabalho que aumentou 
muito devido à queda nas vendas de novos empreendi-
mentos nos EUA.

O que as grandes construtoras sabem 
e os pequenos empreendedores nem 
sempre percebem?

Antes do grande “boom” terminar, 
Michael Render da RvA LLC estimou, 
baseado em pesquisas com compra-
dores de imóveis e construtoras, que 
ter o FTTH aumentava em aproxima-
damente US$5000 (cinco mil dólares) 
o preço de venda dos imóveis (veja o 
diagrama). Hoje em dia esse aumento 
de valor é menor, mas com certeza um 
imóvel que tenha o FTTH será vendido 
mais rapidamente.

Ainda assim, algumas pequenas cons-
trutoras estavam indecisas até pouco 
tempo atrás. Agora, isso está mudado. 
Até metade de 2006, era claro que a tec-
nologia do FTTH era economicamente 
viável para novos projetos, que contas-
sem com pelo menos 80 pequenas mo-
radias ou 100 casas para uma única pes-
soa. Esse número vem caindo devido às 
melhorias em instalações tecnológicas.

Considerando que as fibras ópticas e 
seus custos de instalação têm continua-
mente caído, enquanto o custo do co-
bre tem aumentado, as fibras ópticas 
atingiram um custo similar ao do cobre 
em quase todas as novas construções, 
mesmo não levando em consideração o 
valor agregado de cada moradia.
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Moradias conectadas com FTTH, março de 2009
(Cumulativo, América do Norte)
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Crescimento anual estimado de assinantes do FTTH
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Porcentagem de satisfação com o tipo de serviço
(“Um pouco” satisfeitos ou “muito” satisfeitos)
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P: Não podemos esperar alguns anos? A indústria imobiliária está passando por um período 
difícil nos EUA e certamente não queremos aumentar os preços dos imóveis nestes tempos de 
mercado fraco.

R: Os dados são claros: construir imóveis com fiação para grande largura de banda e fornecer 
acesso ao FTTH tem permitido que esses imóveis sejam vendidos por um valor maior. Além disso, 
os imóveis com FTTH são vendidos mais rapidamente do que os que não contam com essa tec-
nologia, num mesmo mercado imobiliário. Nos bons tempos, isso poderia ser traduzido como 
“grande lucro” – e é mais importante ainda em tempos ruins. Se poucos imóveis são vendidos, 
você pode apostar que os que possuem grande largura de banda serão vendidos mais rapida-
mente. Os outros, podem não ser vendidos.

P: Meu arquiteto, o técnico e o empreiteiro estão acostumados ao cabo coaxial. No momento 
da construção em que os cabos coaxiais devem ser instalados, eu os chamo e eles fazem a  
instalação. A tecnologia FTTH é nova para eles. Preciso contratar uma empresa de engenharia 
para projetar a instalação?

R: Até pouco tempo atrás, a maioria dos sistemas do FTTH eram projetados por engenheiros. 
Mas nos últimos anos as coisas acabaram se tornando menos complexas devido à padronização, 
ao crescimento de guias de ajuda fornecidos pelos distribuidores e à expansão do número de téc-
nicos qualificados. Até o final de 2007 existiam quase 250 americanos certificados como técnicos 
em fibra óptica, o que era quase o dobro do ano anterior. Até o fim de 2008, esse número tinha 
aumentado para mais de 350. No geral, as várias tecnologias FTTH diferem apenas nos detalhes, 
com uma ou outra vantagem em situações bastante específicas.

A fibra óptica precisa de um engenheiro caso a instalação seja em um grande complexo imobi-
liário, o que também ocorre para as instalações com cabos coaxiais. Mas, para instalações meno-
res, como pequenas LANs corporativas, não é necessário esse tipo de sofisticação para que tudo 
corra bem. 

P: E quanto às outras etapas da minha obra? Ouvi dizer que a fibra óptica é bastante frágil e 
pode ser danificada antes mesmo que as paredes onde foram instaladas sejam rebocadas.

R: A fibra óptica é muito fina, mais fina que um fio de cabelo humano. Mas os fornecedores de 
fibras ópticas utilizam diversos recursos para protegê-las contra danos. Um cabo pode ser uma 
das opções de proteção para impedir que as fibras se partam. Os empreiteiros podem instalar “mi-
crodutos”, que são tubos plásticos ocos bastante baratos e pequenos (3/8 polegadas de diâmetro) 
pelas paredes antes mesmo que elas sejam rebocadas. Esses “microdutos” são facilmente reparáveis. 

Após a conclusão de todo o restante, 
as fibras podem ser passadas pelos 
dutos ao longo de vários metros.

P: Alguma regulamentação para 
edifícios se aplica às fibras ópti-
cas? O material parece inerte.

R: Sim, toda a regulamentação 
referente a incêndios e segurança 
é aplicável. Por exemplo, assim 
como o cobre utilizado junto a 
uma instalação de PvC seria con-
siderado perigoso para a seguran-
ça, os vários materiais plásticos 
utilizados em instalações de fibra 

óptica devem ser colocados em áreas ex-

Perguntas que os empreendedores  
imobiliários fazem sobre o FTTH

Gabinete ou hub  
de distribuição  
de fibra óptica.  
Pode ser colocado em 
qualquer área externa, 
pois não necessita de 
energia elétrica.  
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ternas. Para a parte interna, procura-se 
utilizar cabos LSZH (pouca fumaça e 
halogênio zero, na sigla em inglês). Se 
você utilizar “microdutos” de plástico 
fino, nos quais as fibras ópticas serão 
passadas internamente, a seguinte 
ins crição deverá constar: Livre de Ha-
logênio / Antichamas. Utilize uma 
caixa de junção simples na conexão 
exterior/interior, da mesma forma que 
em cabos elétricos.

E, claro, verifique junto ao inspetor de 
regulamentações do edifício. 

P: Estou construindo um conjunto 
residencial e outro para moradia para 
uma única pessoa. Decidi instalar a 
tecnologia FTTH. Onde devo colocar 
as conexões de rede dos usuários, 
supondo que não existe nenhuma 
regulamentação ou manual documen-
tado cobrindo esse aspecto?

R: você deve considerar que os usuários 
desejarão conexões de banda larga em 
todos os cômodos da moradia, como 
quartos, escritório ou cozinha. Afinal, 
hoje em dia as conexões de Internet 
são utilizadas por telefones, televisões, 
porta-retratos digitais, além de com-
putadores. você também deve levar em 
conta dispositivos da segurança resi-
dencial, como monitores de incêndio 
ou fumaça e outras utilidades domés-
ticas. E, por fim, por que não pensar a 

respeito das conexões de tele medicina 
ou um alarme no seu banheiro?

P: Em uma moradia para uma  
única pessoa, sempre vejo a ONT  
(terminal de rede óptica) junto à 
parede externa. Esse é o  lugar de 
instalação sugerido?

R: Não. Em, por exemplo, locais de 
clima severo, onde o calor excessivo 
ou nevascas pesadas podem afetar a 
instalação, caso feita externamente – a 
ONT pode ser instalada internamente. 
Hoje em dia é possível comprar ONTs 
pequenas e portáteis, semelhantes aos 
modems DSL, e então conectá-las à 
rede com fibra óptica resistente e flexí-
vel que pode ser instalada em qualquer 
lugar.

P: Eu ouvi que as ONTs necessitam de  
uma bateria reserva. Por quê? Afinal,  
o telefone geralmente continua  

funcionando da mesma forma quando 
falta eletricidade.

R: A fibra óptica não conduz eletrici-
dade. Portanto, para manter a conexão 
de rede ligada quando não houver 
eletricidade, você precisa de uma ba-
teria. Isso pode mudar quando os ce-
lulares substituírem as linhas fixas, o 
que já acontece em grande parte da Eu-
ropa, onde as baterias reservas não são 
necessárias. Aqui temos alguns sistemas 
de embutir em paredes que acomodam 
a bateria reserva, a ONT e as conexões 
para fibra óptica.

P: Relâmpagos são um problema para 
as fibras ópticas?

A: Não. Na verdade como a fibra óptica 
não conduz eletricidade, o relâmpago 
não a afeta em nada.

Porcentagem de casas com acesso ao FTTH
no primeiro ano das comunidades de alto padrão
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Você deve considerar que os usuários desejarão 
conexões de banda larga em todos os cômodos  

da moradia como quartos, escritório ou cozinha. Isso 
porque hoje em dia, as conexões de Internet são 

utilizadas por telefones, televisões, porta-retratos 
digitais, além obviamente dos computadores.

Conexões de rede embutidas nas paredes.  
Instalação em um balcão de cozinha em  

Loma Linda, na Califórnia.
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P: Cidades vizinhas e novos empreendimentos  
imobiliários já começaram a instalar o FTTH,  
e corretores de imóveis locais afirmam que o 
valor das propriedades em minha cidade está 
decrescendo, pois os imóveis em geral não 
têm acesso ao FTTH. Entretanto, a empresa 
de TV a cabo local oferece 8 Mbps e afirma 
que disponibilizará, para algumas  
localidades que utilizam o DOCSIS 3.0,  
50 Mbps ou mais. Além disso, a empresa de 
telefonia local disponibilizará a tecnologia 
FTTN com VDSL.  Não é suficiente?

R: Pode ser suficiente para os próximos anos, 
mas parece que essa tecnologia será instalada 
apenas levando em consideração as necessi-
dades da banda larga, a qual irá além do que o 
DOCSIS e o FTTN podem oferecer.

P: Mas eles me dizem que ambos utilizam 
fibras ópticas. Isso é verdade?

R: É verdade, embora a fibra óptica não esteja 
presente em todo o trajeto até as residências. 
Os últimos 300 a 1500 metros a partir do pon-
to em que a fibra termina até a residência do 
usuário são de cobre (cabo coaxial no caso do 
DOCSIS ou fios de cobre no caso do vDSL). 
Isso limita a largura de banda, a confiabilidade 

e a versatilidade. Existe uma tecnologia de 
transição para FTTH chamada RFOG destina-
da a empresas fornecedoras de serviços a cabo 
para (Rádio frequência sobre vidro, na sigla em 
inglês). “Essa tecnologia é mais compatível com 
as redes a cabo existentes do que o FTTH “con-
vencional”. As redes RFOG também podem 
eventualmente ser convertidas para FTTH con-
vencional a baixo custo.

P: Os moradores de minha cidade são iguais 
aos outros da região e provavelmente pos-
suem uma renda até um pouco superior. Por 
que as empresas de telefonia e fornecedoras 
de serviços a cabo não os consideram consu-
midores em potencial para o FTTH?

R: Poucas empresas fornecedoras de serviços 
a cabo instalam o FTTH, mas muitas empre-
sas de telefonia e provedores independentes 
de banda larga o instalam. Entretanto, as em-
presas que operam em sua cidade podem estar 
seguindo diretrizes gerais que acreditam fun-
cionar para elas.

P: A empresa de telefonia local já está  
instalando a tecnologia FTTH em novos  
empreendimentos localizados a  

Foco nas prioridades do município
As autoridades municipais se deparam com várias dúvidas em relação ao FTTH. Devem partir 
para o FTTH ou buscar outra solução? E quanto às redes sem fio? Devem simplesmente ignorar 
por completo todas essas questões e esperar que elas sumam?

Perguntas importantes que as  
autoridades municipais estão se fazendo
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apenas 6 quilômetros rodovia acima.  
Por que não instala aqui?

R: É mais fácil instalar fibra óptica em 
novos empreendimentos do que nos 
já existentes. A fibra óptica passa pela 
mesma vala que é aberta para a passa-
gem dos dutos de água, eletricidade e 
canos de esgoto. Os fios de cobre geral-
mente não podem ser utilizados dessa 
forma e, por esse motivo, a fibra óptica 
torna-se mais barata. Além disso, os no-
vos moradores ainda não estão presos a 
um provedor de telefonia ou serviço a 
cabo. Portanto, quem quer que instale a 
rede FTTH em uma nova comunidade, 
terá o caminho aberto para conquistar 
novos clientes.

Por isso, a maioria dos novos grandes 
empreendimentos residenciais está sen-
do equipada com fibra óptica.

P: É necessário abrir buracos nas ruas 
da minha cidade para a instalação da 
fibra óptica?

R: Depende. Muitos construtores de 
rede americanos utilizam fibras ópticas 
“aéreas”, que são instaladas em postes 
junto aos fios de telefone, rede elétrica e 
fiações. Em áreas onde abrir uma vala é 
impraticável, os empreiteiros podem uti-
lizar a perfuração horizontal ou mesmo 

passar a fibra óptica através de dutos já 
existentes de encanamento de água, es-
goto e gás em vez de abrir buracos nas 
ruas e calçadas. Além disso, muitas ci-
dades já têm fibra óptica “utilizável” sob 
suas ruas, ou seja, uma instalação de fi-
bra óptica que não esteja sendo utilizada 
até o seu limite.

P: O que devo fazer para levar a  
fibra óptica até os moradores da 
minha cidade, sem ter que construir 
uma rede própria? Podemos nos 
qualificar para fundos federais de 
incentivo, mas já temos muitas dívidas 
no momento para pegar mais um 
empréstimo e, além disso, não temos 
experiência em operar uma empresa 
de utilidade pública.

R: você pode conseguir o apoio dos 
beneficiados: as empresas de telefonia 
e de Tv a cabo de sua cidade. Ofereça 
incentivos como redução de franquia, 
acesso a propriedades públicas ou pro-
cesso de permissão acelerado. Convide 
também empresas de fora que possam 
estar interessadas em oferecer o FTTH 
aos moradores de sua cidade. Na Eu-
ropa, parcerias público-privadas são co-
muns e são o padrão nos grandes proje-
tos, como, por exemplo, o da ins talação 
de fibra óptica em todos os lares de 
Ams terdam e viena. Nessas parcerias, o 
município e as empresas privadas são as 
proprietárias conjuntas da nova rede de 
fibra óptica. Não existe uma razão para 
que esse modelo não se aplique nos Es-
tados Unidos e em outros países, em-
bora raramente se concretize. Muitos 
estados já subsidiam banda larga para 
bibliotecas, escolas e faculdades. Essas 
redes de banda larga já existentes pode-
riam se tornar o “ponto de partida” 
para o aumento da instalação das fibras 
ópticas nas residências em geral.

P: Estaremos “abrindo mão” de algo 
se permitirmos que uma empresa de 
utilidade pública gerencie a rede e 
forneça o conteúdo ao mesmo tempo? 
E quanto às redes de acesso aberto?

R: Não existe uma resposta clara para 
isso. Redes de acesso aberto, em que o 
construtor da rede (podendo ser uma 
entidade municipal ou privada) “alu-
ga” a largura de banda a um número 
ilimitado de provedores de conteúdo 
espalhados por diversos locais, são mais 
comuns na Europa e Ásia do que nos 
Estados Unidos. Porém, elas funcionam 
aqui também. No momento, a tendência 
é que sejam redes municipais ou redes 
construídas por empresas especializadas 
em instalação de fibra óptica em novos 
empreendimentos. Quando a mesma 
empresa fornece o conteúdo e mantém 
a rede, o que é mais comum nos EUA, a 

rede tende a ser mais confiável e as in-
terfaces de mudança de programa são 
mais coerentes e fáceis de acompanhar. 
Entretanto, pode haver menos conteúdo 
e menor variedade de serviços.

P: E quanto ao WiFi ou WiMAX? Al-
gumas empresas poderão aparecer e 
fornecer serviço wireless gratuito aos 
moradores. Esse serviço não seria um 
bom substituto para a fibra óptica?

R: O WiFi e o WiMAX são conveniên-
cias públicas importantes, mas não 
subs tituem o FTTH. Eles complemen-
tam e aumentam a abrangência da 
rede fixa de fibra óptica existente, mas, 
não podem substituí-la. Nenhum novo 
negócio ou outra atividade econômica 
é gerado pela comunicação sem fio, e 
redes wireless com grande cobertura 
geográfica não são confiáveis o sufi-
ciente para suportar serviços de vídeo e 
outros serviços de banda larga que sur-
gem o tempo todo, embora o forneci-
mento de serviço wireless “ponto-a-pon-
to” em áreas rurais, onde a utilização da 
fibra óptica pode ser muito cara, possa 
funcionar muito bem. Além disso, vir-
tualmente todas as empresas que pro-
meteram construir vastas redes munici-
pais “gratuitas” de WiFi voltaram atrás. 
O modelo de negócio simplesmente 
não funciona para cidades inteiras. En-
tretanto, pode funcionar em áreas espe-
cíficas, como ruas de lojas comerciais.

P: Onde posso obter mais  
informações? Não posso falar das 
vantagens da fibra óptica a meus 
eleitores, com exceção do aumento  
do valor agregado às propriedades,  
se não tiver exemplos.

R: Existem vários congressos sobre o 
assunto e organizações acadêmicas que 
poderão ajudar você. O FTTH Coun-
cil – www.ftthcouncil.org – realiza uma 
reu nião anual e seminários via Web 
mensalmente. 

O WiFi e o WiMAX são 
conveniências públicas 
importantes, mas não 
substituem o FTTH. 

Eles complementam e 
aumentam a abrangência 

da rede fixa de fibra 
óptica existente, mas, 

não podem substituí-la.

A empresa de telefonia 
local já está instalando 
a tecnologia FTTH em 

novos empreendimentos 
localizados a apenas  
6 quilômetros rodovia  

acima. Por que não 
instala aqui?

Caixa de distribuição de fibra óptica presa a  
um cabo aéreo já existente. Este método é rápido 
e barato.
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Entendendo a tecnologia em detalhes
Quando falamos em FTTH, muito da “sopa de 
letras” vista tem a ver com os dispositivos que 
convertem os sinais elétricos que trafegam pelos 
fios em pulsos de luz para a fibra óptica e que 
por fim retornam. Aqui, você encontrará o que 
precisa para entender o jargão técnico. vamos 
começar pelo início da rede de fibra óptica.

OLT significa terminal de linha óptica. As 
OLTs fornecem os pulsos para a fibra óptica. 
Por estarem localizadas em comutadores 
telefônicos e outras redes “centrais”, os mora-
dores e proprietários raramente as veem.

ONTs são terminais de rede óptica. São tam-
bém chamadas de ONUs (unidades de rede óp-
tica). Nas redes em processo de construção pe-
las empresas fornecedoras de serviços a cabo, 
essas unidades são chamadas de “micronós” 
RFOG (micro-nodes). São dispositivos respon-
sáveis por transformar os pulsos de luz em sinais 
elétricos para o consumidor final. Geralmente, 
os consumidores terão equipamentos, como 
computadores, que exigirão uma conexão 
Ethernet. Esse é um padrão de rede utilizado 
mundialmente. Os computadores e sistemas 
wireless residenciais normalmente utilizam o 
padrão Ethernet. As conexões Ethernet foram 
implantadas de forma virtual em todos os com-
putadores vendidos nesta década. Portanto, 
uma ONT típica transforma pulsos de luz em 
sinais Ethernet. 

Nos Estados Unidos, as ONTs geralmente ficam 
dentro de uma caixa do tamanho de uma caixa 
de charutos, na parte externa das paredes de 
casas e apartamentos. Entretanto, podem ser 
menores do que uma caixa de baralho de car-
tas e podem ser instaladas dentro da residência 
do cliente.

você também ouvirá falar do ponto de presen-
ça, ou POP. Esse é o ponto em que um sinal 
proveniente de múltiplos consumidores se une 
ao restante da rede.

Fibra coaxial híbrida, ou HFC, é o cabo co-
axial da empresa prestadora de serviços a 
cabo,com fibra óptica transportando o sinal 

até bem próximo do edifício, seu subsolo ou 
a área central da propriedade. O nó DOCSIS, 
que é alimentado por fibras ópticas, distribui 
o sinal para cada residência por meio de cabo 
coaxial. Um nó alimenta aproximadamente de 
100 a 500 residências. Entretanto, um micronó 
RFOG atende a apenas uma residência.

Pedestais são hubs de distribuição de fibras 
ópticas maiores, que são colocados próximo 
às propriedades dos usuários. Eles contêm os 
divisores de feixes que captam o sinal de uma 
fibra óptica que retorna à central e dividem-o 
(normalmente na proporção de 1:8 até 1:32, 
mas não mais que 1:64) entre as fibras ópticas 
que se dirigem para cada residência. 

Pedestais e hubs podem ficar sob o solo ou aci-
ma dele (normalmente se assemelham a peque-
nos postes ou compartimentos do tamanho de 
uma caixa de ar-condicionado) ou ainda anexos 
aos edifícios. As conexões e divisões podem ser 
feitas em caixas e penduradas sob o beiral dos 
telhados, sótãos ou halls, postes de telefone ou 
em cabos que se assemelham aos de energia ou 
de telefone. Para maior confiabilidade, muitos 
empreiteiros enviam duas fibras ópticas para 
cada moradia a partir de um pedestal, em vez 
de uma só. As fibras ópticas levadas dos hubs 
ou pedestais até as dependências do usuário, 
são chamadas de cabo de transmissão.
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Todos os pulsos de luz são iguais para 
as fibras ópticas e para os equipa-
mentos dos consumidores. No imóvel 
do usuário, os pulsos são convertidos 
em sinais Ethernet que trafegam por 
fios de cobre (fiação categoria 5 ou 
categoria 6 − ou, abreviando, Cat 5 
ou Cat 6. 

Muitas empresas produzem equipa-
mentos especiais que transformam 
o cabo coaxial da empresa de Tv a 
cabo, ou a fiação elétrica do edifício, 
de forma a transportar sinal Ethernet. 
O padrão para transporte de sinal 
Ethernet em cabo coaxial é chamado 
de MoCA (Aliança de Multimídia por 
cabo Coaxial). Para mais informa-
ções, consulte www.mocalliance.org). 

Há muitos grupos criadores de normas que atendem a indústria de redes. Entre os 
vários existentes, temos o IEEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). Esse grupo, conhecido inter-
nacionalmente, mas com sede nos EUA se preocupa em “como” os sinais são envia-
dos, gerenciados, interpretados e mantidos em segurança. 

Os padrões do WiFi (802.11b ou 802.11g) são do IEEE. A maioria das normas para 
Ethernet também é. Entretanto, as normas não conseguem cobrir tudo. Muitos 
fornecedores necessitam acrescentar suas próprias “extensões” para que o fun-
cionamento seja correto. Esse é um mal necessário, mas evite fornecedores que 
ignoram as normas completamente utilizando seus próprios métodos e software 
no lugar das normas do IEEE.

Padrões físicos, aqueles que asseguram que um plugue se encaixe de forma cor-
reta, por exemplo, são o principal domínio da TIA, Associação das Indústrias de 
Telecomunicações (Telecommunications Industry Association). Trata-se de uma 
associação comercial.

E quanto à durabilidade, ou a resistência a altas temperaturas e umidade? A tec-
nologia tem avançado tão rapidamente que as normas mal podem acompanhá-la. 
Muitos grupos independentes, como o Telcordia (uma empresa privada), desen-
volveram suas próprias normas de testes para assegurar a confiabilidade. você 
verá referências a elas em contratos.

Não há nada de extraordinário nisso. As propriedades estão sujeitas às normas do 
Código Elétrico Nacional (National Electrical Code), às normas residenciais e de 
incêndio da Underwriters Laboratories, organização fundada em 1894 nos EUA 
que faz a certificação de produtos e sua segurança e assim por diante. Porém, as 
empresas que são responsáveis pelas fibras ópticas podem ser estranhas para você. 
Tome conhecimento delas consultando seus websites.

Alguns fornecedores de redes de fibra óptica oferecem tecnologia ponta a ponta, 
ou seja, garantem que tudo funcionará em conjunto, reduzindo assim o risco. A 
necessidade pela tecnologia ponta a ponta diminuiu nos últimos anos devido à pa-
dronização dos componentes, mas sempre há algumas vantagens em termos de ge-
renciamento de projetos. O ponto principal que devemos ter em mente é que o risco 
tecnológico é baixo, sendo que o mais importante é o senso do negócio e o compro-
metimento com o serviço a ser oferecido às pessoas com as quais estamos lidando.

Padrões de rede Oferecendo  
serviço a  
usuários finais

Central de distribuição aérea.

Microdutos nos quais é possível “passar” as 
fibras.

O padrão utilizado para fiações elé-
tricas é chamado de Plugue Caseiro 
“HomePlug”, e, genericamente, BPL: 
banda larga pela rede elétrica.

Tais configurações necessitam que o 
equipamento da mesma empresa uti-
lize os fios em duas vias, ou seja, uma 
“caixa” transforma o sinal em “Ether-
net” por cabo coaxial e a outra leva 
o sinal de volta a algum aparelho de 
Tv. Esses dispositivos oferecem uma 
solução provisória, mas a tecnologia 
de alguns fornecedores é tão robusta 
que eles podem se manter confiáveis 
por muitos anos.
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Zero e Um 
Se todos os pulsos se parecem iguais, qual a 
diferença entre vídeo, voz e dados? Teorica-
mente, não há diferenças, mas cada um requer 
habilidades especiais por parte do provedor. A 
voz, por exemplo, não necessita de muita lar-
gura de banda: 100 Kbps por segundo para 
uma conversa de alta qualidade por telefone via 
Ethernet. Uma linha telefônica convencional 
“analógica” utiliza somente 8 Kbps. Mas o sinal 
de voz deve ser bem claro, sem que nenhum 
delay ou estática ocorra. E isso é difícil de con-
seguir em uma rede como a Internet, que é uti-
lizada para vários propósitos ao mesmo tempo.

O pessoal técnico diz que a voz necessita de 
muita QoS (qualidade de serviço) e pouca lar-
gura de banda. O serviço telefônico através de 
redes de dados digitais é chamado de VoIP − o 
protocolo de comunicação de voz pela Inter-
net. As empresas de Tv a cabo oferecem tanto 
voIP como os serviços normais de telefonia 
(semelhantes tecnicamente aos serviços de em-
presas de telefonia normais). Mas todos estão 
mudando rapidamente para voIP.

O vídeo também precisa de QoS alta, mas nem 
sempre tão alta quanto a voz necessita. Peque-
nos retardos e um pouco de estática passam des-
percebidos pelos espectadores. Porém, os vídeos 
precisam de muita largura de banda: 2 Mbps 
para uma Tv de definição normal e de 4 a 8 
Mbps para Tv de alta definição ou HDTv, que, 
aliás, pode chegar a 20Mbps. Quanto maiores 
as necessidades de largura de banda, pior uma 
pequena falha na transmissão parecerá. A ima-
gem de uma HDTv moderna é tão perfeita que 
seus usuários ficam incomodados com proble-
mas que passariam despercebidos nos aparelhos 
de Tv antigos.

Mas o mundo do vídeo está mudando e parte 
dessa mudança já é óbvia: empresas de Tv a 
cabo e de telefonia estão oferecendo vídeo sob 
demanda, ou VoD. Para isso, têm que enviar 
sinais extras, para usuários individuais, pelo 
cabo coaxial. Isso aumenta a necessidade de 
um serviço de alta qualidade. 

Hoje, quase todos os sinais chegam como sinais 
RF (rádio frequência, que pode ser analógica ou 
digital). Mesmo quando os sinais se movem por 
fibras ópticas, são tratados como se fossem RF.

Isso está mudando. A nova tecnologia é a IPTV. 
Na IPTv, o vídeo é transportado como dado, 
utilizando o mesmo Protocolo de Internet 
(mais conhecido como IP) que quaisquer ou-
tros dados. Com o desenvolvimento da IPTv, 
espera-se que milhares ou mesmo centenas de 
milhares de canais enviem vídeo sob demanda 
aos espectadores, que poderão assisti-los de 
seus computadores ou dispositivos portáteis 
(como os iPODs), bem como de seus aparelhos 
de Tv convencionais. 

O serviço de vídeo FiOs, da verizon, usa prin-
cipalmente RF (pelo menos por enquanto), 
com a IPTv para guias de programação, voD 
e, brevemente, alguns canais direcionados a 
públicos específicos.

Fornecedores de Tv via satélite, que hoje em 
dia detêm um quarto do total de lares nos EUA, 
não podem competir diretamente com o voD, 
pois só enviam sinais em uma única direção, 
do satélite para o assinante. Mas alguns prove-
dores de vídeo estão complementando o envio 
via satélite com a utilização do voD por meio de 

rede terrestre de fibra óptica, 
cabo coaxial ou as duas tecno-
logias. Eles também podem 
fa zer um pacote de gravações 
de vídeo pessoal (como o 
Tivo) com seus serviços.

Os dados precisam de cada 
vez mais largura de banda 
para atender às necessidades 
dos consumidores, embora 
o mais comum seja de 1 a 5 
Mbps.A necessidade de QoS 
não é tão grande quanto 
para voz e vídeo, pois o IP 
automaticamente divide o 
fluxo de dados em “pacotes”, 
cada um deles com milhares 

Projeção de largura 
de banda necessária 
para download em 
uma residência média 
em 2010, 2020 e 
2030, com três fluxos 
de vídeo e voz, um 
fluxo de jogos online 
e um fluxo de email/
dados por residência, 
simultaneamente.  
As estimativas mais 
altas para 2030  
ficam em torno de  
30 Gbps, devido à 
HDTV em 3D.

Largura de banda necessária
projetada para uma residência típica
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de “zeros” e “uns” que se reagrupam 
quando chegam a seu destino. Eles 
não precisam chegar juntos, desde que 
cheguem num curto espaço de tempo, 
o que normalmente ocorre em fração 
de segundos, mas às vezes leva muito 
mais.

Os provedores de todos esses serviços 
foram acostumados a pensar na necessi-
dade de largura de banda de seus clien-
tes como algo assimétrico. A largura de 
banda precisa ser maior em uma dire-
ção (que vai até o consumidor) do que 
na outra. Poucos clientes criam vídeos, 
mas quase todos os assistem a partir de 
algum lugar.

Do mesmo modo, a maioria dos usu-
ários faz mais downloads de dados do 
que uploads. Mas esse padrão está mu-
dando. Em grande parte da Europa, 
onde os provedores oferecem largura 
de banda simétrica os usuários tendem 
a fazer mais uploads de dados e até 
mesmo criar seus próprios vídeos.

Nos EUA, os provedores de serviços co-
meçaram a discutir a respeito de obter 
a permissão de cobrar diferentes tarifas 
para a utilização de serviços de acordo 
com os diferentes perfis de usuário de 
rede, o que dependeria da QoS e da lar-
gura de banda utilizadas.

Não está claro de que forma os cria-
dores das diretrizes americanas irão 
lidar com esse assunto, o qual passou a 
ser chamado de “neutralidade de rede”, 
enquanto tentam ser justos e maximizar 

o potencial econômico. Apesar da pu-
blicidade recebida, nada provou ser um 
obstáculo para a construção de novas e 
mais rápidas redes de fibra óptica.

O assunto é complexo e não poderá ser 
solucionado se as pessoas se valerem de 
bordões sem entender os mínimos de-
talhes. As empresas de telefonia e Tv a 
cabo, por exemplo, estão irritadas, pois 
empresas terceirizadas de serviço voIP 
“andam livremente” por suas redes, 
enquanto o usuário final paga pela lar-
gura de banda em primeiro lugar. As 
empresas de telefonia e fornecedoras 
de serviços de Tv a cabo estão preocu-
padas que o vídeo IP venha a reduzir a 
necessidade por serviços convencionais 
a cabo.

Mas, se o governo lhes permitisse blo-
quear tais serviços, ou lhes permitisse 
cobrar preços mais elevados, esse as-
sunto seria silenciado e o restante do 
mundo poderia desfrutar da maioria 
das inovações que ocorrem na Inter-
net. Um esquema de preços baseado 
em “prioridade de qualidade” seria um 
diferencial aos acessos, onde a maioria 
dos governos simplesmente estimula-
ria a alta largura de banda como algo 
i limitado. Mas, do outro lado do mun-
do os governos subsidiam direta ou 
indiretamente o aumento do número 
de construtores de redes. Na Ásia, os 
governantes desenvolveram políticas 
nacionais que impulsionam a utilização 
da largura de banda em residências e 
escritórios, com o objetivo de empregar 
a tecnologia FTTH.

Os padrões de vídeo em 3D já estão 
sendo criados. A tecnologia já existe e é 
utilizada em aplicações industriais.

Largura de banda necessária para receber 
um canal de TV nos próximos 25 anos
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Largura de banda, Mpbs

Todos os pulsos 
de luz, sendo voz, 
vídeo ou dados, 

são semelhantes e 
trafegam por uma 
única fibra óptica. 

Mas os provedores 
precisam ter 

habilidades especiais 
para cada um deles.
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FTTH X Outros tipos  
de redes de fibras ópticas
Em setembro de 2006, os FTTH Councils da Europa, Ásia e América do Norte padronizaram as 
definições de Fiber-to-the-Home (FTTH) e Fiber-to-the-Building (FTTB). 

Fibra óptica até a residência (FTTH)

Trata-se de um tipo de comunicação por fibra óptica que se estende do equipamento de comuta-
ção da operadora até, pelo menos, os arredores de uma residência ou escritório. Essa definição ex-
clui as arquiteturas em que a fibra óptica termine antes de alcançar os arredores de uma residência 
ou escritório e onde o caminho de acesso continua por outro meio físico que não a fibra óptica.

Tecnologias para a primeira milha: somente as soluções puras de 
bra 
óptica do tipo FTTH são realmente tecnologias à prova do futuro

Nome da 
tecnologia

Nome comum para 
a tecnologia de rede

Ponto a ponto
Ponto a multiponto 
Sem o

TV a cabo 
e dados

Fibra óptica para 
transferência local, 
depois rede de cobre

VDSL, ADSL+ PON, 
depois rede Ethernet 
sobre par de cobre para 
mais de 1.500 metros

PON, depois rede
Ethernet sobre par de 
cobre para usuários 
dentro de 150-300 metros

PON, depois rede 
Ethernet sobre par 
de cobre dentro 
da construção

PON, tipicamente 
com 32 casas
por splitter

Ativo ou 
ponto a ponto

WiFi, WiMax, 
satélite, infravermelho

Fibra óptica híbrida 
coaxial DOCSIS

DSL plano, ADSL

FTTN

FTTC

FTTB, RFOG

FTTH, RFOG

FTTH

Rádio, mesh 
ou rede 

P2P.P2MP

HUB DOCSIS (RFOG pode ser alocado como combinado)

Cabo coaxial acima 
de 500 casas por gabinete

Fibra óptica

Fibra óptica

Fibra Óptica

Fibra óptica

Fibra óptica

Par de cobre

DSLAM 
ou MSAP

Par de cobre

Par de cobre

Local de 
transferência 

ou ponto 
de presença (POP)

(pode ser dentro 
do próprio edifício)
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Fibra óptica até o edifício (FTTB)

Trata-se de um tipo de comunicação 
por fibra óptica que se estende do equi-
pamento de comutação da operadora 
até, pelo menos, os arredores de uma 
propriedade privada independente 
dela ser residencial ou comercial. Nessa 
arquitetura, a fibra óptica não chega 
até o interior da casa, do apartamento 
ou escritório. O resto do caminho con-
tinua por outro meio físico, como cabos 
de cobre ou wireless, para chegar até  
o assinante.

Existem ainda algumas outras defini-
ções comumente utilizadas na área. 

Fibra óptica até o nó ou Fibra 
óptica até a vizinhança (FTTN) 

O FTTN não é definido pelos FTTH 
Councils. Mas geralmente se refere a 
um sistema em que a fibra óptica se es-
tende até um determinado ponto, um 
lado da rua ou um poste, a uma dis-
tância que varia aproximadamente de 
300 a 1.500 metros do usuário. A partir 
dali, os cabos de cobre ou as redes wire-
less passam a atender o usuário. Esse 
serviço é feito por meio de uma variante 
da tecnologia DSL, a linha de assinante 
digital (Digital Subscriber Line). 

O FTTN não deve ser confundido com 
a HFC (Hybrid Fiber Coax), rede de 
transmissão de dados híbrida que uti-
liza fibra e cabo coaxial, a qual é mais 
utilizada por empresas de Tv a cabo 
para implementar os DOCSIS, padrão 
que permite que dados sejam transmiti-
dos por sistemas de Tv a cabo. Cada nó 
DOCSIS é servido por uma fibra ópti-
ca, com cabos coaxiais que se estendem 
até os usuários, entre 100 e 500 casas. 
Também não deve ser confundido com 
RFOG, uma tecnologia FTTH.

Fibra óptica até a calçada (FTTC)

Semelhante ao FTTN, exceto pelo fato 
de que nesse caso a fibra óptica é levada 
para bem mais perto do usuário final 
– geralmente uma distância inferior a 
300 metros e frequentemente inferior 
a 90 metros. Além disso, as instalações 
FTTC utilizam Ethernet (por meio de 
cabos de cobre ou redes wireless) para 
levar o sinal do terminal da fibra óptica 
até o usuário. Wireless “ponto a ponto”, 
às vezes, é utilizado em áreas rurais sim-
plesmente para levar um sinal a partir 
de uma rodovia até uma residência que 
pode estar a 1,6 quilômetro  de distân-
cia ou mais que isso.

Bandeja de emenda para fibras ópticas.

GPON OLT.
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As arquiteturas de rede FTTH e FTTB:  
um breve histórico
A “família” de redes ópticas tem duas grandes 
áreas, a PON e a AON, e muitas variantes técnicas 
dentro dessas áreas.

PON significa “rede óptica passiva” devido ao 
fato de não existir dispositivos elétricos entre a 
central e o usuário final. Toda a manipulação dos 
feixes de luz, que transmitem o sinal, é feita por es-
pelhos, prismas e fibra óptica. Não há necessidade 
de nenhum dispositivo elétrico.

AON significa “rede óptica ativa”. Como diz o 
nome, nela existem dispositivos elétricos entre o 
usuário e a central. Esses dispositivos são rotea-
dores e switches, que quase sempre utilizam o 
padrão Ethernet. Mas, atualmente, a “eletrônica 
ativa” não fica mais em cabines remotas ou em um 
local do tipo “ponto de presença”; fica localizada 
em uma central. Por isso, a indústria começou a 
chamar as redes ativas de “ponto a ponto” ou re-
des P2P. Isso se refere ao fato de que cada usuário 
final recebe uma fibra óptica dedicada ou várias 
delas, que partem da central.

Considerando que cada fibra óptica necessita 
de seu próprio laser, as redes P2P precisam de mais 
força e espaço dentro de suas centrais. Porém, por 
não precisarem de hubs de distribuição de fibra 
óptica que contenham os splitters ópticos em cam-
po, a tendência é de serem simples de operar.

A Evolução dos padrões PON
Dentro da categoria geral de redes ópticas pas-
sivas existem duas áreas. A primeira baseia-se no 
padrão Ethernet, ou seja, utiliza o mesmo padrão 
em redes residenciais e de escritórios. A área da 
Ethernet foi normatizada pelo IEEE, Instituto de 
Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). A segunda 
baseia-se nos padrões de “envio/carregamento” 
da ITU, União Internacional de Telecomunica-
ções (International Telecommunications Union), 
mais semelhantes aos padrões telefônicos.

A Família ITU
A BPON, que significa “Rede óptica passiva de 
banda larga”, foi o primeiro padrão PON ampla-
mente utilizado nos EUA. Baseia-se no protocolo 
ATM e tem velocidade máxima para seus usuários 
de 622 Mbps e um upstream de 155 Mbps. Porém, 
permite a utilização de um comprimento de onda 
separado da luz para atender a serviços de vídeo.

A BPON está sendo substituída pela GPON, 

que permite taxa de downstream de 2.48 Gbps 
e de upstream de 1.24 para o usuário. A GPON 
suporta ATM, Ethernet e TDM (o protocolo que as 
empresas de telefonia utilizam) por meio de “em-
pacotamento” ou “encapsulamento” de pacotes de 
dados com alguns bits extras. Esse modo é chama-
do de GEM, que significa “modo encapsulado da 
GPON” (GPON Encapsulated Mode).

O padrão GPON foi concluído no início de 
2004, mas sua utilização só veio a ocorrer no início 
de 2006, quando os chips eletrônicos foram imple-
mentados e se tornaram disponíveis em grande es-
cala e volume. Uma nova atualização de 10GPON 
está sendo testada. Como o próprio nome diz, a lar-
gura de banda para downstream é de aproximada-
mente 10Gbps, ou seja, quatro vezes o valor padrão 
atual. A taxa de upstream de largura de banda teve 
seu número aumentado em quatro vezes também.

A família Ethernet
O segundo item desta “árvore genealógica” é a 
área de Ethernet. Ela também é utilizada como 
rede “ativa”.

O primeiro padrão de PON Ethernet (EPON) 
foi liberado pelo IEEE alguns meses após o padrão 
GPON, no ano de 2004. O padrão foi rapidamente 
atualizado para uma taxa de 1.25 Gbps, ou seja, 
duas vezes o tamanho da largura de banda origi-
nal, assim que novos itens eletrônicos se tornaram 
disponíveis. As redes que utilizam essa velocidade 
são chamadas de EPON ou de GePON (para PON 
Ethernet em Gigabit). Um equipamento com taxa 
de 2.5 GigE começou a ser desenvolvido este ano, 
enquanto outro que utiliza uma taxa de 10 GigE 
está sendo testado no momento.

Um ponto de atenção: embora as redes P2P se-
jam chamadas de “ativas”, uma P2P Ethernet típica 
não tem componentes eletrônicos ativos entre o 
usuário final e a central, assim como a PON. A dife-
rença é que na rede P2P cada usuário é servido por 
pelo menos uma fibra óptica dedicada. Cada fibra 
óptica (e, portanto, cada usuário) tem seu próprio 
laser, que irá gerar os pulsos de luz. Em uma rede 
óptica “passiva”, um laser proveniente da central 
pode servir até no máximo 64 usuários.

Novos tipos de redes FTTH
Novas tecnologias de fibra óptica estão sendo de-
senvolvidas para atender às novas necessidades. 
O padrão RFOG, que significa rádio frequência 
sobre vidro (Radio Frequency Over Glass) e ainda 
está em desenvolvimento, permite que provedores 
de serviços a cabo utilizem seus protocolos DOC-
SIS e eletrônicos existentes em redes inteiramente 
de fibra óptica. E a WDM-PON adapta os equi-
pamentos eletrônicos de comprimento de onda, 
desenvolvidos para o transporte de parte de uma 
rede, para utilização em mais acessos de rede. A 
WDM-PON oferece as velocidades observadas em 
redes intermunicipais (atualmente até 100 Gbps) 
que provavelmente serão utilizadas primeiro por 
empresas e MDUs.

Padrão Nome Ano de conclusão

BPON ITU G.983 2001

GPON ITU G.984 2004

10GPON/NG-PON ITU G.984 Constantemente envolvido

EPON IEEE 802.3 2004

GePON IEEE 802.3 2005

10G-EPON IEEE 802.3av 2009 (esperado)

RFOG SCTE IPS910 2009 (esperado)
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O senso comum sugere que as comuni-
dades com grande capacidade e confia-
bilidade de largura de banda se sairão 
melhor do que aquelas que não as têm. 
A largura de banda fornecida pelo 
FTTH tornou-se essencial para:

•  Empresas locais que competem em 
uma economia globalizada.

•  Profissionais e outras pessoas que tra-
balham em casa.

•  Qualidade de vida proveniente de 
entretenimento on-line, educação, 
cultura e comércio eletrônico.

•  Serviços especiais para idosos e pessoas 
incapacitadas de sair de casa.

O FTTH, dessa forma, ajuda a definir as 
comunidades de sucesso, assim, como se 
deu com a água potável, energia elétrica, 
clima e transportes, muito tempo atrás.

Obviamente, para empreendimentos 
futuros, os dados apresentados em 
capítulos anteriores deste relatório 
mostram que as residências e escritó-
rios equipados com fibra óptica são 
vendidos mais rapidamente e têm seu 
valor de mercado acima da média em 
relação a outros empreendimentos que 
não contam com fibra óptica. 

Mas e quanto às comunidades já exis-
tentes? Comparações diretas são sabida-
mente difíceis, pois o FTTH não estava 
amplamente disponível até pouco tempo 
atrás, mas virtualmente todos os estudos 
econômicos de casos reais deram esse 
prognóstico sem que nenhum sugerisse 
o contrário. De longe, a avaliação mais 
detalhada do impacto da banda larga é 
um estudo realizado em 2005 por Wil-
liam H. Lehr, Carlos A. Osorio e Sharon 
E. Gillett, do Instituto de Tecnologia 
de Massachussets (Massachusetts Insti-
tute of Technology, ou MIT), e Marvin 
A. Sirbu, da Universidade de Carnegie 
Mellon. Esse estudo foi subsidiado pela 
Administração de Desenvolvimentos 
Econômicos do Departamento de Co-
mércio dos Estados Unidos e pelo Pro-
grama do MIT de Convergência de In-
ternet & Telecoms (para mais detalhes, 
consulte o site http://itc.mit.edu).

O estudo revelou que a banda larga 
aumenta as atividades econômicas, 
ajudando a promover a geração de em-
pregos, tanto em quantidade de postos 
de trabalho quanto em número de es-
tabelecimentos comerciais. A banda 
larga está associada ao crescimento dos 
aluguéis, ao pleno emprego, número 
de estabelecimentos comerciais e par-
ticipação das empresas em segmentos 
com uso intensivo da tecnologia. Exis-

tem ainda vários estudos de caso que 
comparam comunidades específicas 
antes e depois de investimento público 
em banda larga. 

Alguns exemplos:

•  Um estudo anterior, de uma rede 
municipal de fibra óptica construí-
da em South Dundas, Ontário, em 
2001, apresentou benefícios reais. 
Esse estudo foi realizado pelo De-
partamento de Indústria e Comér-
cio do Reino Unido.

•  Um estudo realizado por D. J. Kel-
ley em 2003 comparou a cidade de 
Cedar Falls, em Iowa, que lançou 
uma rede municipal de banda larga 
em 1997, com a comunidade vizinha 
Waterloo, que, bastante semelhante, 
não dispunha dessa tecnologia. Ce-
dar Falls posicionou-se à frente.. 

•  Mais recentemente, Ford e Kout-
sky compararam o crescimento per 
capita das vendas a varejo em Lake 
County, na Flórida, cujo investi-
mento em rede municipal de banda 
larga se tornou efetivo em 2001, 
em relação a dez outros condados 
na Flórida, que também tiveram as 
vendas a varejo controladas no mes-
mo período. Eles descobriram que 
as vendas per capita aumentaram 
quase duas vezes mais rápido em 
Lake County, em relação às vendas 
do restante do grupo controlado.

Padrões semelhantes foram notados 
em comunidades que utilizam o FTTH 
fornecido por empresas privadas. A 
cidade de Fort Wayne, em Indiana, 
obteve grandes vantagens com o in-
vestimento feito ali pela verizon para 
a oferta do serviço FiOS, por exemplo. 
E, em fevereiro de 2007, dois grandes 
estudos de vendas de empreendimentos 
imobiliários em Massachusetts, onde o 
FiOS passou a fazer parte de várias co-
munidades, mostrou uma recuperação 
incrível. As vendas subiram e os preços 
caíram apenas um pouco (após uma 
década de crescimento que levou os 
empreendimentos daquela região a ser 
considerados os mais caros dos Estados 
Unidos). É muito cedo para dizer qual 
o efeito positivo que o FTTH causou na 
venda de empreendimentos imobiliá-
rios neste momento de crise econômica, 
mas as evidências iniciais são positivas.

Os dados são claros e consistentes: a 
tecnologia FTTH, não importa se for-
necida por empresas do governo ou pri-
vadas, é uma vantagem econômica para 
qualquer comunidade e consi derada 
uma benção para muitas outras.

O FTTH e o desenvolvimento econômico

O FTTH, dessa forma, 
ajuda a estabelecer 

padrões para as 
comunidades de 

sucesso assim como 
foi feito com a água 

potável, energia 
elétrica, clima e 

transportes há muito 
tempo atrás.



O FTTH Council irá certificar as instalações residenciais 
que atendam aos padrões estabelecidos – cabos de fibra 
óptica que se estendam por todo o trajeto até os arredores 
do empreendimento residencial. Os projetos certificados 
poderão exibir um selo do programa em seus anúncios 
publicitários. 

A certificação é importante, pois as empresas gostam de 
“mostrar” que têm redes de fibra óptica mesmo quando a 
fibra óptica não faz todo o trajeto até o empreendimento 
imobiliário, e isso pode levar o consumidor a se confundir. 
Os consumidores acreditam estar obtendo todos os benefí-
cios de banda larga 100% de fibra óptica, quando de fato 
não estão. Uma vez que as pessoas entendam os benefícios 
que a fibra óptica traz, elas adotarão esta causa:

• Consumidores entenderão a diferença entre a tecnolo-
gia FTTH e a de outras “redes de fibra óptica” que não 
são tão boas e adotarão a superioridade do FTTH. 

• Comunidades entenderão os benefícios que a banda 
larga traz em termos de novos empregos, aumento da 
renda e benefícios diretos, como os serviços médicos e 
de educação, especialmente quando entregues da me-
lhor forma: em tecnologia FTTH. 

• Investidores entenderão os benefícios para as empre-
sas que se esforçarem para construir redes de fibra óp-
tica até as residências – em termos de fidelidade dos 

clientes, vantagens competitivas, retorno do capital 
investido e lucros.

Para mais detalhes e para acessar o formulário de associa-
ção, visite nossa página na Web , em www.FTTHCouncil.
org. 

1. FTTH, ou fibra óptica até a residência, identifica uma 
arquitetura de telecomunicações na qual um padrão 
de comunicação é estabelecido via cabos de fibra óp-
tica que se estendem do equipamento da operadora 
de telecomunicações até pelo menos os arredores do 
empreendimento residencial ou comercial (ao lado 
do empreendimento ou unidade). Esse padrão de co-
municação é fornecido com o intuito de transportar 
o tráfego de telecomunicações para um ou mais assi-
nantes e fornecer um ou mais serviços, por exemplo, 
acesso à Internet e/ou vídeo via televisão.

2. Para o FTTH Council certificar um provedor de 
serviços de rede como operador de acesso FTTH e 
conceder a essa empresa o selo de garantia da institui-
ção, o prestador de serviços deve descrever detalhada-
mente sua rede, localização, tamanho e o equipamen-
to utilizado ao Conselho, para que a certificação seja 
realmente condizente com as instalações. Também 
precisa confirmar que os serviços estão sendo presta-
dos a usuários pagantes.

3. O prestador de serviços deve apresentar um alto grau 
de comprometimento com a instalação de redes FTTH 
como indicado por seu “Comprometimento estraté-
gico”. O “Comprometimento estratégico” é definido 
como o número total de residências na área atendida 
pelo provedor para as quais seus serviços podem ser 
prestados por meio de uma rede de acesso FTTH 
(residências com infraestrutura instalada); dividido 
pelo número total de residências com assinatura de 
serviços de voz, dados ou vídeo atendidas pelo prove-
dor em toda a extensão de sua rede instalada (número 
total de assinantes de serviços de comunicação). Essa 
proporção deve ser de pelo menos 10%.

Para mais informações a respeito de fibra 
óptica até a residência, acesse:
FTTH Council
www.FTTHCouncil.org
1-866-320-6444
info@ftthcouncil.org

Programa de certificação do FTTH Council


