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Fibra Óptica  
 

O que é  
Imaginem um túnel ou um cano, todo espelhado por dentro. Agora imagine que esse cano ou 

túnel são tão finos, como um fio do seu cabelo. Conseguiu imagina? Isso é uma Fibra Óptica.  

A função da fibra é conduzir luz. Assim como o cabo ou fio tradicional conduz eletricidade, a 

fibra também tem a função de transporte, só que no caso dela é levar a luz de um ponto ao 

outro. 

Uma curiosidade sobre a luz é que ela se dissipa. Vamos explicar. Já observou o alcance do 

farol do carro numa noite escura? Ele é capaz de iluminar aproximadamente 3 metros, e o 

quanto mais essa luz se afasta do carro mais fraca ela fica até que some. O mesmo acontece 

com a luz que viaja na Fibra Óptica.  

Pensando em atrasar essa perda de luz, ou seja, fazer o alcance ficar maior. A Luz que navega 

na Fibra não é reta, como um feixe de laser. Ela faz um ziguezague, veja a imagem:  

 

 

 

 



 
Logo, para a luz viajar de forma correta e você ter uma internet sensacional na sua casa. A luz 

precisa entrar e sair. Nesses dois momentos: entrada e saída, temos equipamentos conectados. 

E, são esses equipamentos que fazem a leitura e identificam que essa luz é internet.  

Logo, a qualidade e o cuidado com esses equipamentos que estão na ponta é de extrema 

importância. Afinal, ninguém gosta de ficar sem internet, né? 

 

 

 

 

É mais frágil por ser vidro? 
 

 

 

 

 

MITO! 

Parece frágil, né? Mas não se engane, graças a tecnologia, o vidro da fibra suporte até 42 

toneladas a mais que o vidro normal e, possui 2 coberturas:  

• uma casca protetora  

• uma capa protetora.  

E podemos facilmente encontra-las, nas ruas, pelos postes e até dentro da sua casa. Muito 

conhecidos pelo nome de: Cabo de Fibra Óptica.  

 

 

 

 
A Fibra Óptica  

É realmente mais rápida? 
 

 

 

 

VERDADE!  

A internet que viaja na luz da Fibra Óptica, possui a maior capacidade de velocidade já 
conhecida pelo homem. Isso se deve ao fato desse material não sofrer interferências 
externas ou eletromagnéticas, como ocorre com os outros meios de transporte de sinal de 
internet.  



 
Quando falado do serviço entregue ao cliente final. Não sofrer interferência, permite que a 
Fibra Óptica tenha uma Largura de Banda maior e por isso consegue entregar mais 
velocidades aos clientes. 

 

Logo, a única coisa que limita que você tenha mais velocidade na sua casa é a empresa que 
te fornece o serviço. Pois, se tratando de tecnologia, nada supera a Fibra Óptica.  

 

 

 

 

 
É um serviço mais caro? 

 

 

 

 

MITO!  

No início da internet Fibra Óptica, devido a inovação e baixa procura, o serviço era mais 
caro quando comparado aos que já estavam consolidados no mercado.  

Mas, nos dias de hoje é possível encontrar serviço de internet na Fibra Óptica a partir de 
80,00 

  

 

 

 
É possível um serviço de Internet Fibra 

ser ruim? 
 

 

 

VERDADE!  

Quando você percebe que a internet não funciona, está lenta ou oscilando. O problema não 
necessariamente é o material, a Fibra em si. Mas, na forma como ela foi ou é manuseada. 

A Fibra só possui a capacidade de levar internet até a sua casa, porque na outra ponta tem 
um equipamento mandando o sinal. Empresas que apostam em equipamentos de baixo 
custo ou procedência duvidosa, também forneceram um serviço com as mesmas 
características. 

Além disso, lembra da história dos espelhos e do ziguezague? Antes dessa fibra entrar em 
qualquer tipo de equipamento ela precisa de um conector pra gerar esses efeito. Conector 
mal instalado também vai interferir na internet que você percebe dentro da sua casa. 

 



 
 

 

 

WiFi  
 Entenda como funciona...  

  

  

  

O que é   
Você ouve rádio? Sabe quando você entra no carro e sintoniza naquela rádio que toca as 

melhores músicas? A 96.1... 95.3... ou 104.7...  

Esses números usados para identificar as rádios são frequências e o seu roteador ou modem 

também funcionam assim. No caso do Wifi, eles possuem 2 faixas de frequências exclusivas 

para transmissão de dados, ou seja, levar a internet até a palma da sua mão.   

Essas faixas também têm números, como as do rádio, para a internet as faixas são: 2.4 e 5.8  

  

Qual a diferença entre 2.4 e 5.8  
Explicando de forma bem simplificada, a principal diferença entre eles é a quantidade de 

informações que consegue levar ou, Taxa de Transferência.   

A 2.4, tem uma menor taxa. Mas, ela compensa isso no alcance, chega mais longe e tem a 

capacidade de ultrapassar com melhor desempenho obstáculos como paredes.  

Ela também é utilizada pelos telefones sem fio e sofre com a interferência do seu micro-ondas. 

Ligar esse aparelho pode derrubar o seu wifi.   

Já a 5.8 por ter uma taxa maior, ela consegue transportar (transferir) mais informações. E 

também por isso é mais sensível aos obstáculos.   

Vamos dar um exemplo. Sabe quando você chega no shopping ou num restaurante e eles 

fornecem o serviço de Wifi? Bem, ali para o serviço alcançar todo o salão, ultrapassar 

obstáculos como pilares, vigas, colunas e paredes. O ideal é a frequência de 2.4.  

Por outro lado, quando você está no seu quarto, naquele game e precisa de um melhor 

desempenho da internet (transportando, áudio, som e imagem). O indicado para você é um 

roteador com a frequência 5.8, instalado no mesmo ambiente.   

Atualmente, devido à alta velocidade dos planos de internet, você encontra roteadores com as 

duas frequências. E agora, sabendo como funciona, você deve aproveitar ao máximo esse 

benefício.   

Próximo ao roteador é 5.8, quando estiver longe 2.4.  

  

  



 
  

  

  

  

 

 

Espelho atrapalha o sinal?  
 

 

 

 

 

VERDADE!  

Espelhos criam uma barreira chamada de reflexão. Eles não permitem que as ondas de 

frequência (2.4, 5.8) se propaguem, prejudicando a qualidade da taxa de transferência e o 

alcance da rede.  

  

  

  

Posso ter alteração na velocidade?  
  

  

  

  

 

VERDADE!   

A distribuição do sinal do Wifi depende das condições físicas do ambiente, ou seja, vários 

fatores podem interferir na qualidade do sinal e deixar a internet mais lenta. Por exemplo, 

deixar o roteador próximo a objetos metálicos, como vimos acima vai interferir na 

frequência e pode atrapalhar o funcionamento do aparelho, eletroeletrônicos também 

podem, às vezes, fazer a velocidade cair.   

Sabe aquela máxima que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Isso vale aqui 

também, a rede Wifi do vizinho também pode causar interferências ou criar obstáculos.  

Além disso, o quanto mais distante você estiver do roteador, maiores serão os problemas 

enfrentados.   

   

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  
  
  

 

 

 

Várias pessoas conectadas atrapalha?  
  

  

  

  

Atrapalha porque o Wifi não faz um gerenciamento de banda, ou seja, ele não divide a 

velocidade. Por exemplo: você tem 100 mega e, havendo 4 pessoas conectadas não será 

dividido 25 mega para cada.   

Explicando de forma bem básica, há alguns critérios na divisão da velocidade feita pelo 

roteador:   

- Quem se conectar primeiro tem preferencia   

- Quem fizer maior requisição  

Maior requisição significa: supondo que temos 2 pessoas utilizando o wifi. A primeira que 

se conectou está somente navegando no whatsapp.   

A segunda pessoa, resolve baixar um jogo ou um filme. Essa segunda pessoa ao clicar no 

download, fará uma requisição para o roteador. Uma vez que há “banda sobrando”, ele vai 

disponibilizar.   

Agora, imagina que a primeira pessoa conectou, está baixando um jogo e falando no 

whatsapp ao mesmo tempo. Quando a segunda pessoa for tentar baixar o filme, a banda só 

será entregue se estiver “sobrando”. Caso contrário, essa segunda pessoa vai ter a sensação 

que a internet está lenta ou não funciona direito.   

O que na verdade é somente a banda contratada sendo utilizada por outra pessoa.   

   

  
  

É necessário reiniciar de vez em quando?  

  

  

  

  

   



 
A oscilação de energia elétrica é o principal fator que 

pode fazer com que o roteador pare de funcionar ou 

deixe a conexão lenta. Alguns picos na rede podem 

ocorrer, muitas vezes imperceptíveis e, como o roteador 

é um equipamento eletrônico mais sensível, pode 

ocorrer de travar.  

O fato do roteador ficar ligado por 24 horas, todos os 

dias da semana, também contribui para que ele trave 

ocasionalmente.   

Quando sentir que a conexão está mais lenta ou sem 

acesso, o primeiro procedimento é desligar o aparelho 

da tomada e ligar novamente após 30 segundos.   

Ao contrário do que muita gente imagina, esse procedimento não é prejudicial ao roteador 

ou às suas configurações, mas essencial para destravar o aparelho.  

Além dos fatores elétricos há também a questão do processamento, o roteador transforma 

o sinal da internet que chega no cabo em frequência, ou seja, no Wifi. Com isso, processa 

muitos pacotes de informação que são enviadas e recebidas na internet. E, pode acontecer 

de ficar resíduo na memória do processador ocupando “espaço” e interferindo no correto 

funcionamento do equipamento.   

Então, sim. É verdade! É recomendado reiniciar o equipamento as vezes.   
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