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RESUMO 

 

A Internet teve o seu surgimento em meio aos turbulentos acontecimentos da guerra 

fria. Surgiu como resposta do governo americano ao programa soviético Sputinik, que 

assim criou o projeto de pesquisa militar (ARPA: Advanced Research Projects 

Agency), com intuito de manter a veracidade e a troca de informações do governo de 

forma rápida e eficiente. Mediante aos constantes e significativos avanços 

tecnológicos a Internet se tornou uma importante aliada para toda a população 

mundial, uma vez que on-line pode-se teoricamente acessar infinitas possibilidades 

de pesquisas. Contudo, mesmo após a globalização e grandes descobertas 

tecnológicas, uma grande maioria da civilização não dispõe de acesso à Internet, o 

que nesse sentido contribuiu uma grande desigualdade social. No Brasil o Governo 

Federal busca através do Ministério de Ciência e Tecnologia, em parceria com as 

prefeituras municipais, soluções para amenizar a falta de acesso através do programa 

Cidades Digitais. Esse por sua vez traz Internet banda larga através de uma rede de 

fibra óptica e wi-fi, de forma gratuita para as cidades assim contempladas pelo 

programa. Porto Nacional – TO foi uma das cidades contempladas, e o programa já 

está em fase de implantação, onde para a comunidade já se dispõem de 3 pontos de 

acesso gratuito. As tecnologias EPON e GPON têm sido bastante utilizadas para 

prover acesso à última milha tanto por provedores de serviço de Internet (ISP) quanto 

por outras instituições, como por exemplo, o Programa Cidades Digitais. Alguns 

fatores como: escalabilidade, largura de banda, custo de implantação e confiabilidade 

influenciam para o uso cada vez mais crescente dessas tecnologias. 

 

Palavras chaves: Internet; EPON/GPON; Inclusão Digital. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Internet had its beginning amidst the turbulent events of the Cold War. It emerged 

as the US government's response to the Soviet program Sputinik, which created the 

ARPA (Advanced Research Projects Agency) in order to maintain the truthfulness and 

exchange of government information quickly and efficiently. Through the constant and 

significant technological advances the Internet has become an important ally for the 

entire world population, since online can theoretically access infinite possibilities of 

research. However, even after globalization and major technological breakthroughs, a 

large majority of civilization does not have access to the Internet, which in turn has 

contributed to great social inequality. In Brazil, the Federal Government seeks through 

the Ministry of Science and Technology, in partnership with municipal governments, 

solutions to alleviate the lack of access through the Digital Cities program. This in turn 

brings broadband Internet through a fiber optic network and wi-fi, free of charge to the 

cities thus contemplated by the program. Porto Nacional - TO was one of the 

contemplated cities, and the program is already in the implementation phase, where 

the community already has 3 free access points. EPON and GPON technologies have 

been widely used to provide access to the last mile by both Internet service providers 

(ISPs) and other institutions, such as the Digital Cities Program. Some factors such as 

scalability, bandwidth, deployment cost and reliability influence the increasing use of 

these technologies. 

 

Keywords: Internet; EPON / GPON; Digital Inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, a principal forma de comunicação mundial foi a Rede 

Pública Comutada Telefônica (PSTN), criada com o objetivo de transportar a voz 

humana através de linhas fixas analógicas de transmissão. Após algum tempo, essas 

redes foram adaptadas para a comunicação de longa distância entre computadores. 

O crescimento da demanda por comunicações e o surgimento de novos serviços como 

transmissão de dados, Internet, telefone celular, vídeo conferência, educação a 

distância, televisão por assinatura, informatização de bancos e comércios, entre 

outros, trouxe uma grande evolução nos meios de comunicação. 

A Internet nasceu de um projeto de pesquisa militar (ARPA: Advanced 

Research Projects Agency), no período da guerra fria, no final dos anos cinquenta. De 

acordo com LIMA (2000), o projeto surgiu como resposta do governo americano ao 

lançamento do Sputnik (nome dado aos satélites enviados ao espaço) pela ex-União 

Soviética. Inicialmente a ideia era conectar os mais importantes centros universitários 

de pesquisa americanos com o Pentágono para permitir não só a troca de informações 

rápidas e protegidas, mas também para instrumentalizar o país como uma tecnologia 

que possibilitasse a sobrevivência de canais de informação no caso de uma guerra 

nuclear.  

Desde a sua criação a Internet se tornou uma importante ferramenta para 

obtenção e discussão do conhecimento, troca de dados e integração social entre as 

mais variadas culturas do mundo. No entanto, mesmo diante dos significativos 

avanços tecnológicos, uma grande fração da população mundial ainda não dispõe de 

acesso à rede mundial de computadores. No Brasil esse problema vem sendo 

resolvido através do Programa Cidades Digitais do Governo Federal, no qual o 

Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em parceria 

com as prefeituras municipais, disponibilizam pontos de acesso gratuito a toda 

comunidade. 

Em Porto Nacional – TO a conexão de banda larga tem sido oferecida 

através de cabos metálicos, rotas de micro-ondas e satélites. Esses meios de 

comunicação, apesar de apresentarem algumas vantagens, são limitados em largura 

de banda e estão cada vez mais perdendo espaço para as fibras ópticas, as quais são 

melhores para transmitir grandes quantidades de informações com escalabilidade.  
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A escolha do tema da pesquisa foi a constatação empírica, durante alguns 

anos de vida profissional na área de redes, de que a qualidade da Internet na cidade 

de Porto Nacional não é suficientemente boa em largura de banda e que a qualidade 

do serviço prestado pelas operadoras deixa a desejar, visto que a tecnologia utilizada 

encontra-se defasada quando levado em consideração escalabilidade e largura de 

banda. 

A pesquisa bibliográfica e documental é a mais apropriada para descrever 

tais tecnologias, sendo assim, é preciso conhecer detalhes que aproximem a pesquisa 

da realidade empírica de Porto Nacional quanto ao acesso à Internet rápida e de 

qualidade, as tecnologias apresentadas pode ampliar e melhorar o acesso.  Este 

trabalho tem como objetivo geral apresentar e analisar as tecnologias de redes GPON 

e EPON como solução para o acesso de última milha à Internet de banda larga na 

cidade de Porto Nacional – TO. Tendo como Objetivos específicos: 

1. Discorrer sobre conceitos de telecomunicações, redes de computadores, 

Internet e fibra ótica; 

2. Apresentar a realidade das condições de acesso à Internet na cidade de Porto 

Nacional; 

3. Apresentar e analisar as tecnologias de redes passivas GPON e EPON com 

foco na ampliação e melhoramento do acesso à Internet de banda larga na 

cidade de Porto Nacional - TO. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Histórico Evolutivo da Internet 

 

É fatídico como a Internet se tornou uma ferramenta de extrema 

importância na vida das pessoas, dessa forma ela evolui com a humanidade. Segundo 

Tittel (2003, p.40), 

 

A Internet começou nos anos 60 como um projeto da ARPA (Advanced 
Research Projects Agency). Foi ativada pela primeira vez em 1969, com 
quatro nós conectados através dos circuitos de 56 kbps e, depois de aprovar 
a si mesma, outras redes similares foram criadas pelos militares (MILNET). 
As universidades e várias agências do governo começaram a se conectar a 
essa rede, e foi criada a ARPANet. O uso comercial era contra a Política de 
Uso Aceitável (AUP – Acceptable Use Policy) para a ARPANet, que foi 
destituída em 1989. No meio da década de 80, a Fundação nacional de 
Ciência criou a NSFNet, que tinha uma arquitetura de três camadas e era 
bem mais robusta que a ARPANet. Em 1988, o backbone da NSFNet foi 
atualizado de 56 kbps para o T1 (1,544 Mbps), devido ao congestionamento. 
Em 1991, foi novamente atualizado para o T3 (45 Mbps) e, em 1995, a 
NSFNet foi desautorizada. Poucos anos antes disso, a Merit, a IBM e outras 
empresas começaram a criar uma rede separada que evoluiu para a Internet 
que hoje conhecemos. Essas redes baseavam-se em um conjunto de 
protocolos conhecidos como TCP/IP, que manipula o endereçamento e o 
roteamento dos pacotes por toda a rede. 

 

Dentro desse contexto, Briggs E Burke (2006), deixam claro a informação 

de que a ARPANET Internet foi um elemento essencial. Sua razão era que a rede 

pudesse sobreviver à retirada ou destruição de qualquer computador ligado a ela, na 

realidade até mesmo a destruição nuclear de toda a infraestrutura de comunicações. 

E ainda complementa que no início tratava-se de uma rede limitada, compartilhando 

informações entre universidades “hi-tec” e outros institutos de pesquisa. Briggs e 

Burke (2006, p. 301) ainda destacam a importância dos Estados Unidos nessa 

gradativa linha evolutiva, ressaltando que no país a empresa CompuServe foi o 

primeiro provedor de serviços comerciais on-line, e iniciou suas operações em 1979 

tendo como sócio o Grupo Time/Warner. Grupos alemães e franceses perceberam o 

“novo negócio” e ligaram-se à American OnLine (AOL), fazendo surgir o segundo 

provedor. Na sequência, Prodigy surge como um novo provedor dos serviços 

comerciais on-line no mercado norte-americano. Durante esse tempo a evolução foi 

constantes, ganhando imensas inovações, inúmeros provedores em todo os países, 
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inclusive no Brasil, e garantindo a melhoria na qualidade de vida de milhares de 

pessoas. Engajados na evolução da Internet, Turner E Muñoz (2002 p.16-17) 

ressaltam dizendo que: 

 

O paleolítico é o início da Idade da Pedra, caracterizado pela criação de 
ferramentas de pedra e pelo domínio do fogo. (...) O mesolítico é o período 
de transição entre o paleolítico e o neolítico. (...) marca uma era de 
coexistência entre sociedades coletoras e grupos neolíticos de agricultores. 
(...) No neolítico surgem os primeiros inventos tecnológicos que conduzem ao 
estabelecimento de uma nova sociedade baseada em comunidades 
assentadas que (...) criam gado e aram a terra. (...) O Infolítico, após 600 anos 
apresenta a sociedade atual que aprendeu a fabricar “pedras” muito 
pequenas mas carregadas de grande quantidade de informação – os 
chamados microchips. Essas pedras modernas permitem aumentar o volume 
de informação e a velocidade com que ela é transmitida assim como o número 
de pessoas que possa se beneficiar desse conhecimento. 
 

 

Dessa forma, a Internet veio garantindo cada vez mais espaço e evoluiu 

com o passar dos tempos, mostrando que é essencial no cotidiano. Segundo a 

máxima de Latour (2001), as redes tecnológicas, como as redes ferroviárias, 

telefônicas e a Internet, são apenas um caso particular, um exemplo da noção de rede 

no sentido ontológico e radical que ele as confere, constituída por fluxos, circulações, 

alianças e movimentos, em vez de remeter a uma entidade fixa. Uma rede de atores 

não é redutível a um ator sozinho e nem a uma só rede. Ela é composta de séries 

heterogêneas de elementos, animados e inanimados conectados, agenciados. 

De acordo com Tittel (2003), a Internet hoje é uma grande coleção de redes 

privadas, cada uma conectada às outras, formando as inter-redes. Grande parte da 

Internet usa a mesma tecnologia (T1s, ATM, Ethernet, TCP-IP, etc.), uma das 

principais diferenças é administrativa, pois organizações diferentes tem necessidades 

diferentes. Por exemplo, a NASA precisa de um alto nível de segurança, enquanto 

uma universidade pode precisar de flexibilidade. As pessoas que estavam 

gerenciando a Internet descobriram que era impossível uma única administração 

atender a cada um desses requisitos, a solução foi separar a Internet em Sistemas 

Autônomos (AS – Autonomous Systems) de modo que cada AS teria suas próprias 

políticas e que não interferia nas políticas dos outros. Um protocolo de roteamento 

especial foi criado, conhecido como Protocolo de Gateway de Fronteira (BGP – Border 

Gateway protocol), desenvolvido para manipular o intercâmbio entre vários sistemas 

autônomos. 
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Atualmente, é imprescindível o uso desta tecnologia tão importante para os 

indivíduos, uma vez que esse novo meio veio para facilitar a comunicação e melhorar 

em vários aspectos a vida das pessoas. 

 

2.2. O direito à inclusão digital 

 

A popularização da Internet é um dos mais importantes fenômenos sociais 

do mundo contemporâneo. A Internet está ligada a todos os aspectos da existência 

humana: o trabalho, a vida social, a saúde e a educação. O Estado não mais prescinde 

dessa ferramenta. (HARTMANN, 2008). 

A Internet revolucionou a vida de todos, alterando os antigos hábitos da 

sociedade. De certa forma, obrigou todos a se adaptarem à nova tendência 

tecnológica, criando uma dependência que cresce todos os dias em todo o mundo 

globalizado. Várias vantagens foram atribuídas a Internet, como por exemplo: 

agilidade nos bancos, correios, lotéricas, grandes centros comerciais, hospitais, a vida 

cotidiana, a forma de interagir, de relacionar, melhoras nas universidades em relação 

à velocidade de pesquisa e estudos, entre outros. 

Para Hartmann (2008, p. 17) 

 

[...] a informação já superou as barreiras geográficas, os limites estaduais e 
as fronteiras nacionais. Os meios de comunicação em massa já permitem, há 
décadas, a disseminação de um dado, seja verdadeiro, seja difamante, a 
centenas de milhões de pessoas em poucos minutos. A Internet possibilitou 
a democratização desta tecnologia, de maneira que qualquer indivíduo pode 
assumir o papel da televisão ou do jornal, emitindo informações que se 
tornarão disponíveis para o mundo todo. A ideia essencial da rede mundial é 
a liberdade individual de emitir a informação que se quer, sem discriminação 
quanto à pessoa que a emite, para todos que estejam conectados nessa rede. 
Não há hoje alternativa mais propícia a potencialização do direito à 
informação. Todavia, é importante ressaltar que aqui se trata de mais que o 
direito do indivíduo de receber a informação, e por isso um direito ao acesso 
à Internet nisso não se resume. Qualquer pessoa pode informar, fazer 
conhecer sua opinião, divulgar suas ideias, compartilhar seus 
conhecimentos, com quantas outras pessoas quiser, fazendo essa 
informação chegar a qualquer lugar do globo, instantaneamente. 
 
 
 

Existem muitas formas de comunicação, as quais são usadas para 

reproduzir e multiplicar informações, graças aos meios tecnológicos existentes hoje 

em dia, como por exemplo, os aplicativos: whatsapp, facebook, messenger, twitter e 
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outros. Essas informações são transportadas em tempo recorde, quase que 

instantaneamente, para amigos, familiares, colegas de serviço. Não existe barreira 

para uma informação chegar a outro estado, país ou outro continente, pois através da 

grande rede mundial de computadores e serviços agregados a ela, torna-se possível 

essa interconexão. 

Ultimamente tem-se ouvido muito falar sobre a importância da inclusão 

digital para pessoas que não possuem acesso as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s). De acordo com da Silva Filho (2003, p.1)  

 

As TIC’s possibilitam a melhoria de qualidade em diversos aspectos dos 
negócios. Pode-se ainda destacar a promoção de produtos bem como uso de 
novos canais de venda e distribuição, possibilitando novas oportunidades de 
negócios. É inegável as alternativas oferecidas. 
 

 

 Essas tecnologias tem sido de grande ajuda tanto para educação quanto 

para o mercado de trabalho. 

Da SILVA FILHO (2003, p.1) refere-se as dificuldades das TIC’s da 

seguinte forma “[...] se mudarmos nosso foco de empresas e instituições para 

indivíduos, é visível que a maioria da população brasileira, i.e. aproximadamente 90%, 

encontra-se excluída do desfruto das tecnologias da era digital.” Nesse sentido, é de 

conhecimento de muitos que essa triste realidade atinge milhares de brasileiros todos 

os dias. Um dos principais fatores contribuintes para a exclusão digital, segundo 

Hartmann (2008, p.25): 

 

O acesso à Internet envolve uma máquina cujo preço ainda não pode ser 
considerado acessível para a grande maioria da população do Brasil e de 
outras nações pobres. Além dos computadores residenciais, o local de 
trabalho também proporciona o acesso para muitos indivíduos. Completam 
os meios de acesso as diversas lojas chamadas de cybercafés, que vendem 
simplesmente o serviço de acesso. No Brasil, a população de baixa renda 
não dispõe de uma ampla estrutura que permita sua inclusão na era digital 
[...]. 
 

Ainda de acordo com este autor, a questão da inclusão digital não é 

meramente material: não basta que o governo providencie computadores para todos. 

Existe outro fator decorrente dessa carência de recursos financeiros, o conhecimento 

para operar os instrumentos de tecnologias. Mesmo que a população tivesse todos os 

equipamentos para atingir a inclusão digital, isso não seria possível devido ao grau de 
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instruções da maioria das pessoas em relação às TIC’s ser relativamente baixo. 

Para Silva Filho (2003) as ações de inclusão digital devem instigar 

parcerias com os governos, tanto federal quanto estaduais e municipais, empresas 

privadas, Organizações Não Governamentais (ONGs), escolas e universidades, tendo 

em vista a melhoria da disponibilidade e suporte à equipamentos que promovam a 

inclusão digital para todos. Colocando em prática algumas ações como, por exemplo: 

disponibilizar acesso a computadores com conexão à Internet e caixa de e-mail, 

oferecer tarifas reduzidas para o uso de meios de comunicações e criar mecanismos 

de isenção fiscal sem burocracia para recebimento de doações de material de apoio 

e infraestrutura. No próximo tópico será abordado sobre o quão importante a Internet 

é para o desenvolvimento tanto social quanto econômico. 

 

2.3. A importância da Internet para o desenvolvimento social e econômico 

 

A atualidade digital é imensurável, os grandes fenômenos que aconteceram 

para chegar-se ao ápice dessa era se devem a vários fatores contribuintes, um deles 

foi a globalização, que teve um papel fundamental na essência pela evolução do novo, 

e dentro dessa visão evolucionista e de peso na revolução digital atual, Santos (2002, 

p. 79), ressalta que: 

 

No mundo globalizado, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas 
características, novas definições. E também uma nova importância, porque a 
eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização. Os 
atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e 
deixam o resto para os outros.  

 

E neste mesmo sentido Hartmann (2008), afirma que os fundamentos que 

tornaram a Internet um fator social são, principalmente: a tocante facilidade de adquirir 

acesso, a aproximação da estrutura, a sua descentralização, a agilidade de 

transmissão da informação e o duplo caminho em que essa informação é 

disseminada. 

Com base nessa estrutura, é importante notar que esses fenômenos de 

fato colaboraram para o desenvolvimento social, levando em consideração 

principalmente, a velocidade de propagação da informação usando conexão com a 

Internet. Atualmente a maioria das pessoas está interconectada através desse meio. 
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No sentido econômico, Cebrian (1999) aponta que ela representa um apoio ao 

processo de construção do conhecimento, é algo que está sempre em evolução, que 

depende de atores envolvidos, que, por sua vez, representam vários centros 

decisórios em estado de constante interatividade, interconectividade e mobilidades. 

Sendo assim, dentro da visão social, existem vários mecanismos que 

podem ser ou são importantes meios de construção, um deles sem dúvidas é a 

educação. Froes (1996) relata que  

 

A escola é uma instituição que resiste a mudanças, mas não há como negar 
que se está vivendo a ‘era da informática’, que requer significativas revisões 
no sistema educacional. As transformações sociais se processam 
rapidamente e a mudança se tornou regra.  
 

Nessa situação dinâmica, a educação é um processo contínuo de 

construção e reorganização dos conhecimentos, tendo como finalidade o 

desenvolvimento global e harmonioso da personalidade, para formar o indivíduo 

crítico num contexto histórico. 

E dando ênfase no sentido social educativo Froes, (1966) destaca que é 

importante lembrar que estas diferentes modalidades de uso do computador na 

educação vão continuar coexistindo. Não se trata de uma substituir a outra, como não 

aconteceu com a introdução de outras tantas tecnologias na nossa sociedade. O 

importante é compreender que cada uma destas modalidades apresenta 

características próprias, vantagens e desvantagens. Estas características devem ser 

explicitadas e discutidas de modo que as diferentes modalidades possam ser usadas 

nas situações de ensino-aprendizado que mais se adequam. Além disto, a diversidade 

de modalidades propiciará um maior número de opções e estas opções certamente 

atenderão um maior número de usuários. 

De acordo com Filho (2000), a Internet modificou a maneira de como 

trabalhamos, vivemos e comprarmos em todos os setores da economia. Ela possibilita 

que qualquer pessoa, sendo um estudante, pesquisador ou qualquer outro cidadão 

tenha acesso à informações que antes só estavam disponíveis em bibliotecas ou 

órgãos do governo. Pessoas podem comprar vários produtos da própria residência ou 

uma praça pública desde que tenha conexão com a Internet. As empresas podem se 

relacionar com clientes e fornecedores de forma mais rápida afim de oferecer preços 

mais baixos e agilidade no serviço, gerando um fluxo de recursos financeiros que 
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passa rapidamente de mãos pelos meios de comunicação de satélites e 

principalmente as fibras ópticas, impulsionando a economia da informação.  

 

2.4. Tecnologias de acesso à Internet no Brasil 

 

. O Brasil é um país com grande número de usuários de Internet, segundo 

uma pesquisa recente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br, 

que mostra que a Internet brasileira manteve a expansão e em 2017 já alcança 61% 

das pessoas com mais de 10 anos de idade. Isso equivale a 107,9 milhões de pessoas 

com acesso à Internet em todo território nacional. Um forte crescimento onde antes o 

acesso era muito restrito. Afirmou Negroponte (1995) que a evolução da informática 

vinha ocorrendo num ritmo tão acelerado que apenas então recentemente passamos 

a dispor de um poder de processamento a um preço baixo o bastante para podermos 

gastá-lo livremente no aperfeiçoamento da facilidade de interação entre você e seu 

computador.  

 Numa visão geral, segundo dados da Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel em publicação no ano de 2015 da revista Techinbrazil, as 

principais redes de acesso à Internet que detém em torno de 90% de todos os acessos 

no país, com cobertura nas principais capitais e regiões metropolitanas e interiores 

são: 

Algar Telecom: A Algar Telecom está disponível no oeste do Estado de 

Minas Gerais, norte de São Paulo e cidades específicas em Goiás. Até agosto de 

2015, a empresa contava com aproximadamente 444 mil assinantes, com um 

marketshare de 1,76%. Dependendo do plano contratado a velocidade de conexão 

pode atingir 20 Mbps para pessoas físicas e 200 Mbps para empresas. 

Oi: A Oi é a segunda maior provedora no Brasil, com 6,5 milhões de 

acessos, correspondendo a 25,5% de participação no mercado. A Internet Service 

Provider (ISP) possui cobertura em todas as regiões do país, presente em todos os 

estados exceto São Paulo, o maior mercado no país. A velocidade de conexão 

oferecida pode alcançar 35 Mbps em determinados planos. 

Sky: A Sky Internet está disponível na maioria dos estados brasileiros, 

contudo apenas em cidades selecionadas, atualmente somando 216 mil acessos. O 
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provedor oferece acesso à Internet através da tecnologia 4G, com velocidades de 2 

Mbps e 4 Mbps. A Sky não possui planos corporativos. 

Live TIM: A Live TIM possui cobertura apenas nos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, oferecendo Internet com tecnologia de fibra óptica com velocidade de 

conexão entre 35 Mbps e 1 Gbps para pessoas físicas e entre 50 Mbps a 90 Mbps 

para clientes corporativos. Atualmente, o provedor possui 206,3 mil assinaturas, com 

0,82% de marketshare. 

Vivo: A Vivo já está operando em diversos estados do Brasil, oferecendo 

Internet residencial através da tecnologia 4G. Contudo, a banda larga fixa está 

disponível apenas no estados de São Paulo, incluindo fibra óptica, com velocidade de 

conexão de até 200 Mbps no plano mais avançado. A Vivo possui em torno de 4 

milhões de assinaturas, com participação de 26,24%. 

NET Virtua: A NET é atualmente a maior provedora no Brasil, detendo 

sozinha 32% de todos os assinantes de Internet no país. Atendendo todas as regiões, 

está presente na maioria dos estados, exceto Acre, Sergipe, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. A NET Virtua oferece velocidades de conexão entre 2 Mbps e 500 Mbps, 

com fibra óptica disponível em localidades específicas. 

GVT: A GVT possui a mais moderna infraestrutura de Internet no Brasil, 

cobrindo todo o país, exceto a região Norte. Recentemente, a provedora foi adquirida 

pela Telefónica em 2016, também dona da Vivo, que fundirão ambos os sistemas no 

futuro. A GVT oferece conexão com velocidade de até 150 Mbps. 

 

 

2.5. Opções de acesso via fibra ótica em Porto Nacional 

 

A Internet se tornou um recurso de fundamental importância para o 

crescimento social e econômico de toda e qualquer cidade. Sendo atualmente o 

principal meio de condução do conhecimento, possibilitando um universo de novas 

descobertas. Em Porto Nacional a Internet pode ser adquirida mediante a contrato 

com empresas focadas nesse setor, são elas: Infotel, e Zap Telecom. Também pode 

se ter acesso à Internet através de pontos de acesso grátis disponibilizados pela 

prefeitura municipal em parceria com o Ministério das Comunicações, este projeto é 
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denominado de CIDADE DIGITAL, programa do governo federal com o objetivo de 

integrar toda a sociedade aos meios de comunicações virtuais. 

 

2.5.1 Infotel 

 

A empresa iniciou em 2009 como prestadora de serviços voltados a redes 

de computadores e informática de um modo geral. Percebendo a deficiência no 

fornecimento de Internet para a população Portuense, deu-se início os trabalhos como 

uma pequena provedora de sinal ADSL. Sempre visando bom atendimento e 

qualidade, a demanda por Internet foi aumentando. 

No ano de 2012 houve então a instalação da primeira estação de Internet 

por ondas via rádio e foi possível alcançar diversas áreas da região, mas segundo a 

própria empresa, nunca esquecendo o princípio básico que da qualidade nos serviços 

e o bom atendimento. Em 2016 iniciaram-se os serviços em fibra ótica, construindo 

anéis óticos para aumentar a largura de banda, e melhorar ainda mais a qualidade 

dos serviços. 

Hoje a empresa atua em algumas cidades vizinhas, tais como: Palmas, 

Porto Nacional, Monte do Carmo, Silvanópolis, Ponte Alta, Brejinho de Nazaré e 

Pindorama do Tocantins. Conta com os serviços de VLAN’S, TRANSPORTE DE LINK, 

LINK IP e LINK IP DEDICADO. Atende órgãos públicos, empresas de pequeno, médio 

e grande porte, fazendas de um modo geral, além de centenas de residências. 

 

2.5.2 Zap telecom 

 

A Zap Telecom, empresa brasileira devidamente constituída e licenciada 

pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), iniciou suas atividades no 

ano de 2004 como prestadora de serviços em equipamentos de telecomunicações 

para as grandes operadoras como BRASIL TELECOM e EMBRATEL. Em 2008, a 

empresa sentiu a necessidade do mercado por um produto com mais qualidade, preço 

acessível e melhor atendimento, foi então que a Zap Telecom ingressou no mercado 

de provedores de serviços de comunicação multimídia, oferecendo planos de acesso 

à Internet banda larga na cidade de Palmas e Araguaína.  
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Algum tempo depois, a empresa já estava operando em mais de dez 

cidades, incluindo povoados circunvizinhos, mudando a realidade e a qualidade dos 

serviços em todas elas. Buscando sempre inovar para agradar seus clientes com 

produtos de última geração, a Zap Telecom foi a primeira empresa da região norte do 

Brasil a implementar uma rede de fibra óptica, a fim de atender usuários empresariais 

e residenciais, foi quando inaugurou a operação desses serviços na cidade de 

Redenção-PA. 

 

2.5.3 Cidades digitais 

 

O programa Cidades Digitais, do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), já está funcionando em 71 municípios de 16 

Estados brasileiros e no Distrito Federal. A implantação do projeto facilita a essas 

cidades uma rede de fibra óptica com Internet de alta capacidade que interliga órgãos 

públicos e oferece pontos de acesso gratuito à população. 

Nos municípios já contemplados, o foco do programa é garantir o acesso 

da população aos serviços de educação, saúde e segurança. Em Quixeramobim, no 

sertão do Ceará, o programa entrou em funcionamento em março de 2015. Desde 

então, além de conectar secretarias e escolas municipais, a rede viabilizou o uso de 

mil computadores nas unidades de ensino (REDE CIDADE DIGITAL, 2016). 

Outras prefeituras com acesso ao programa já utilizam o sistema para 

facilitar e monitorar a segurança local, enquanto a população também pode verificar o 

resultado de exames por meio da Internet.  

Na visão de (Komninos, 2002; Yovanof & Hazapis, 2009): 

 

A cidade digital é caracterizada primordialmente pela capacidade de 
implementação de tecnologias de comunicação, promovendo o acesso amplo 
a ferramentas, conteúdos e sistemas de gestão, de forma a atender às 
necessidades do poder público e seus servidores, dos cidadãos e das 
organizações. 
 
 

 Com essa visão o programa pretende reduzir as dificuldades de acesso nos 

órgãos municipais, escolas e creches infantis de modo eficiente e rápido, facilitando a 

gestão dos recursos e conectividades de pessoas. 
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3.1. Minha cidade inteligente 

 

Em duas chamadas públicas, o Cidades Digitais selecionou 334 municípios 

em todo o País. A escolha foi feita com base no número de habitantes e nos índices 

de desenvolvimento e acesso à Internet. O investimento previsto até a conclusão do 

programa é de mais de R$ 241 milhões que serão aplicados na construção de 987 

quilômetros de redes, na conexão de mais de 6 mil pontos e na implantação de 840 

praças de acesso gratuito. Além da infraestrutura, outros objetivos do programa são a 

modernização da gestão municipal e o acesso aos serviços públicos pela população. 

(REDE CIDADE DIGITAL, 2016). 

Em 2016, o Cidades Digitais foi integrado ao Brasil Inteligente na qual foi o 

Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e agora se chama Minha Cidade Inteligente. 

Nesta nova fase, a intenção é desenvolver ações na área de Internet das Coisas. 

A Internet das coisas está rapidamente ganhando espaço em cenários de 

tecnologias de comunicação modernas e basicamente visa interligar nossa vida 

cotidiana a objetos que utilizam a Internet como meio de comunicação. Essa 

interconexão de dispositivos na Internet, chamada Internet das Coisas (IoT, do inglês 

Internet of Things), possibilitará que tais dispositivos sejam utilizados remotamente 

por humanos ou até mesmo por outros dispositivos, (TAN E WANG, 2010).  

Ainda segundo Tan e Wang (2010), desta maneira a Internet das Coisas é 

uma nova forma de tecnologia da informação e da comunicação que se difere da 

habitual, onde pessoas se comunicam com outras pessoas, pois agora as coisas 

também poderão se comunicar com as pessoas e com outros dispositivos.  

Junto à rede de fibras óticas, as cidades também devem receber aplicativos 

para o monitoramento inteligente de serviços como iluminação, trânsito e segurança. 

(REDE CIDADE DIGITAL, 2016). 

De acordo com o secretário de Inclusão Digital substituto do MCTIC, 

Américo Bernardes, o próximo passo é desenhar o modelo de cidade inteligente a ser 

adotado pelos municípios que participam do programa. A intenção é montar um pacote 

de serviços que vão permitir monitorar e gerenciar a rotina do município (REDE 

CIDADE DIGITAL, 2016). 
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3.2. Porto Digital 

 

Porto Nacional é uma cidade tocantinense com 4.449,917 km² de área 

territorial, situada às margens do rio Tocantins, foi habitada inicialmente pelos índios 

e posteriormente pelos bandeirantes lusitanos Félix Camóa e outros desbravadores, 

no início do povoamento, três denominações foram dadas: Porto Real, Porto Imperial 

e então Porto nacional. Localizada à 52 km da capital palmas. A cultura de Porto 

Nacional se deve a exploração do ouro que trouxe muitos mineradores, tropeiros, 

mascates e viajantes que passaram pelo local deixando sua contribuição. Possui 

alguns centros culturais importantes como o Duval Godinho na qual possui sala de 

concerto e o museu histórico e cultural. A festa de São Sebastião, do Divino e da 

padroeira da cidade são as mais populares. Com população estimada em 52.828 

pessoas. Em 2015 o salário médio mensal era de 2.2 salários mínimos por 

trabalhadores formais. Os alunos dos anos iniciais da rede pública de educação 

tiveram nota média de 4.9 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

e para os alunos dos anos finais a nota foi de 3.7. Possui um PIB per capita de 

26.324,43 R$. (IBGE) 

Recebeu a implantação da Cidade Digital compreendendo de uma rede de 

fibra ótica com 32 quilômetros de comprimento, uma infraestrutura de transmissão de 

dados que conecta todos os órgãos do município e pontos de acesso sem fio em 

praças públicas. O Projeto Cidade Digital já conta com três pontos de acessos 

liberados ao público, sendo eles: a Praça do Avião, Orla (Avenida Beira-Rio) e a Praça 

do Setor Brigadeiro Eduardo Gomes. Além disso melhora as condições para a 

implantação do sistema de monitoramento e a interligação dos aparelhos públicos, 

promovendo um grande salto na melhoria do atendimento nas diversas áreas como 

saúde, educação, segurança e outros (REDE CIDADE DIGITAL, 2016). 
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Figura 1 - Mapa da rede topologia em anel Porto Nacional - TO 

 

Fonte: Ministério das Comunicações 

 

O projeto trouxe significativas melhorias para o acesso à informação para 

vários setores como: Hospitais, UBS, batalhão da polícia militar, secretarias 

municipais, UPA, creches, biblioteca, museu, prefeitura e em várias escolas 

municipais de Porto Nacional, melhorando a qualidade e a disponibilidade do acesso 

à Internet. Entre as escolas estão: Escola municipal Padre Luzo, Jardim Brasília, 

União e Progresso, Professora Fany de Oliveira, Deazil, Marieta, Dr. Euvaldo Thomas 

e Celso Alves Mourão. (MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, 2017). 

 

3.3. Desenvolvimento Econômico 

 

O projeto da Cidade Digital foi elaborado pela equipe técnica da Agência 

de Gerenciamento de Projetos e Captação de Recursos do Paço, coordenado pelo 

secretário Carlos Demóstenes, que faz parte do conjunto de ações do programa “Porto 
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Cidade Inteligente”, que consiste em sistemas de pessoas interagindo e usando 

energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento 

econômico e a melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes, indistintamente 

(REDE CIDADE DIGITAL, 2016). 

 

2.6. Tecnologias de fibra óptica 

 

2.6.1. Tipos de fibras ópticas 

 

Wirth (2002 p. 17) define que as fibras ópticas são fios longos e finos de 

vidro muito puro, com o diâmetro aproximado de um fio de cabelo humano, dispostas 

em feixes chamados cabos ópticos e usadas para transmitir sinais de luz ao longo de 

grandes distâncias. Desse modo, elas são componentes fundamentais de qualquer 

sistema ou rede óptica, pois é através dela que a informação é transmitida à distância. 

Com o avanço da tecnologia óptica, outros componentes passivos surgiram, alguns 

dos quais são hoje peças angulares das novas redes ópticas em desenvolvimento. 

Destaque-se, por exemplo, os filtros ópticos, os acopladores direcionais, os derivados 

ópticos, etc. 

As fibras ópticas são fabricadas em dois tipos: 

• Fibras monomodo 

• Fibras multimodo 

As fibras monomodo possuem núcleos pequenos (cerca de nove 

micrometros, ou seja, nove milésimos de milímetro de diâmetro) e transmitem luz laser 

infravermelha (comprimento de onda de 1.300 a 1.550 nanômetros). 

As fibras multimodo possuem núcleos maiores (cerca de 62,5 milésimos de 

milímetro de diâmetro) e transmitem luz infravermelha (comprimento de onda = 850 a 

1.300 nm) proveniente de diodos emissores de luz (LEDs). 

Assim sendo, Sánchez, (1994) explica que a produção da fibra ótica se 

inicia com a transformação da sílica, retirada de rochas de quartzo, em varetas ocas 

de sílica pura. Um tubo de sílica de 12 milímetros de diâmetro e 1 metro de 

comprimento produz até dois mil metros de fio com 125 micra (1/8 de milímetro) de 

diâmetro, pouco mais espesso que um fio de cabelo. 
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Figura 2 - Comparação entre Fibra Monomodo e multimodo 

 

Fonte:  http://www.tecmundo.com.br/imagens//materias/9862/infografico-tecmundo-9862.jpg 

 

Os custos são considerados elemento fundamental para a instalação da 

fibra nas redes de acesso, sendo assim, o foco é procurar tecnologias de baixo custo 

que geram retorno financeiro e compensem o investimento. 

 Arbieto (2007) afirma que alguns formatos foram propostos para melhorar 

a arquitetura, assim sua classificação pode ser feita de acordo com o ponto de alcance 

da fibra. Essa especificação divide as instalações de fibra óptica nas seguintes 

categorias: fibra até a residência (Fiber To The Home - FTTH), fibra até o prédio (Fiber 

To The Building - FTTB) e fibra até o meio fio (Fiber To The Curb - FTTC) que são 

denominadas arquitetura FTTx (Fiber To The X) conforme mostra a figura 3.  

Fonte: Arbieto (2007) 

 

Figura 3 - Arquitetura FTTx 

 

http://www.tecmundo.com.br/imagens/materias/9862/infografico-tecmundo-9862.jpg
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FTTH  

 

Para a derivação FTTH (Fiber-To-The-Home), a arquitetura de rede de 

transmissão ótica tem origem em uma central da operadora de telecomunicações 

chegando até a residência do cliente através de uma fibra ótica exclusiva, conforme a 

Figura 4. A grande vantagem deste modelo é a velocidade de transmissão que pode 

atingir mais que 100 Mbps por usuário (FURUKAWA, 2013). 

 

Figura 4 - Arquitetura FTTH 

 

Fonte: Furukawa, 2013. 

 

 

FTTB  

 

FFTB (Fiber-To-The-Building), é uma arquitetura de rede de transmissão 

ótica que tem origem em uma central da operadora de telecomunicações chegando 

até a entrada do edifício. Conforme a indicação na Figura 5, a distribuição interna do 

sinal é realizada através de uma rede Ethernet tendo como meio o cabo coaxial ou o 

par de cobre de cabeamento estruturado (FURUKAWA, 2013).  
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Figura 5 - Arquitetura HTTB 

 

Fonte: Furukawa, 2013 

 

FTTC  

 

Na derivação FTTC (Fiber-To-The-Curb), a arquitetura de rede de 

transmissão ótica tem origem em uma central da operadora de telecomunicações 

chegando até um armário de distribuição que geralmente é responsável pelo 

atendimento de uma região ampla, e não apenas um condomínio ou um prédio 

exclusivamente. A partir do armário até os clientes, a transmissão em sua grande 

maioria ocorre através de pares de cobre (MORELLATO, 2012). 

 

Figura 6 - Arquitetura FTTC 

 

Fonte: Furukawa, 2013 

2.6.2. Vantagens 

 

 MIRANDA (2016) destaca algumas vantagens e desvantagens das fibras 

ópticas, sendo: 

 Mais finas; 

 Maior capacidade de transmissão: as Fibras Óticas são mais finas do que os 
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fios de cobre, por isso, podem ser colocadas em maior quantidade num cabo 

de determinado diâmetro; 

 Menor degradação do sinal: a perda de sinal de Fibra Ótica é menor do que 

num fio de cobre; 

 Sinais luminosos: ao contrário do que ocorre com os sinais elétricos nos fios de 

cobre, os sinais luminosos não interferem com os de outras Fibras Óticas 

contidas no mesmo cabo. O que torna as conversações ao telefone ou 

recepção de TV mais nítidas; 

 Menor consumo de energia: como os sinais nas Fibras Óticas se degradam 

menos, podem ser usados transmissores de menor potência em vez dos 

transmissores elétricos de alta voltagem necessários para os fios de cobre; 

 Sinais digitais: as Fibras Óticas são teoricamente adequadas para a 

transmissão de informação digital, o que é especialmente útil nas redes de 

computadores; 

 Não inflamáveis: como não há eletricidade circulando através das Fibras 

Óticas, não geram risco de incêndio; 

 Leves: um cabo ótico pesa menos que um cabo de fio de cobre e ocupam 

menos espaço; 

 Flexíveis: como as Fibras Óticas são tão flexíveis e podem transmitir e receber 

luz, são usadas em muitas câmaras digitais flexíveis. 

 

2.7. Redes PON 

 

De acordo com Sanchez (2004), uma rede PON (Passive Optical Network) 

consiste de equipamentos OLT (Optical Line Terminal) localizados nas bordas dos 

anéis ópticos das redes de transporte SDH, conectados nos equipamentos ADM, de 

um lado, e pelo outro lado conectados em vários outros equipamentos ONU (Optical 

Network Units ou ONT - Optical Network Terminal) localizados em condomínios, 

gabinetes nas calçadas, sites e residências. Então percebemos que esta tecnologia é 

uma solução de acesso de última milha (Last-Mile). 

 Ainda segundo Sanchez (2004),  
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O sinal óptico é transmitido pelo OLT por uma única fibra. A essa fibra são 
feitas derivações através do uso de divisores ópticos passivos (POS - Passive 
Optical Splitter) para conectá-la às ONU's e ONT's. Cada ONU e ONT 
transmite e recebe um canal óptico independente e prove para os usuários 
finaisl alocação dinâmica de banda entre 1Mbit/s e 1Gbit/s, para as 
aplicações de voz, dados e vídeo. 

 

 As redes PON, estão sendo muito utilizadas atualmente principalmente por 

ISP por ter várias vantagens em relação à outras tecnologias de acesso, a largura de 

banda e economia de recursos como a fibra óptica é um dos principais fatores. 

 

2.7.1. Vantagens das redes PON 

 

Segundo Arbieto (2007) as redes PON apresentam várias vantagens em 

comparação a outras tecnologias de rede de acesso, dentre as quais se destacam: 

 Alcançam maiores distâncias entre a central e os usuários. O enlace local pode 

operar em distâncias de até 20 km; 

 Minimizam os custos da infraestrutura externa entre a central e as ONUs, já 

que essas não apresentam componentes eletrônicos, fato que simplifica o 

trabalho dos operadores de rede e reduz os custos com manutenção e 

alimentação; 

 Minimizam o comprimento da fibra utilizada na infraestrutura da rede; 

 Fornecem alta confiabilidade porque não usam componentes eletrônicos, que 

estão mais propensos a falhas; 

 Operam como rede de difusão (broadcasting) na transmissão downstream, 

permitindo o tráfego de vídeo sobre IP ou vídeo analógico; 

 São "escaláveis", pois permitem aumentar a taxa de bits facilmente ou operar 

com comprimentos de onda adicionais. Está é a característica mais crucial da 

rede PON, sendo simples a utilização, já que não precisa fazer atualizações na 

infraestrutura externa da rede. 
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2.7.2. Componentes 

 

Para Arbieto (2007), um sistema de comunicação ótica é composto por 

transmissores, fibras, acopladores, filtros, amplificadores e receptores. Alguns 

componentes que caracterizam as redes PON são: 

OLT: Terminal de linha óptica como mostra a figura 6 abaixo. Está 

localizado na central, constituindo-se em porta de enlace entre a rede de acesso e a 

rede metropolitana. O OLT controla e administra a transmissão das ONUs, precisando 

de um receptor que opere em modo rajada (volumes esporádicos de tráfego). Rajadas 

são conjuntos de bits vindos de uma determinada ONU. Portanto, é preciso controlar 

os diferentes níveis de amplitude do sinal, já que as ONUs estão localizadas em 

distâncias diferentes do OLT. 

 

Figura 7 - OLT Fiberhome 

 

Fonte: http://www.wdcnet.com.br/produto/fiberhome-olt-an-5116-06b/#!prettyPhoto 

 

 

ONU: Unidade de rede óptica. A sua função principal é fornecer acesso aos 

usuários concentrando o tráfego até que possa transmiti-los. A ONU está localizada 

em distâncias longas ou curtas do usuário final, como na configuração FTTcab e FTTC 

respectivamente, e na locação do usuário final, como na configuração FTTH e FTTB. 
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Nestas duas últimas, a ONU recebe a denominação de terminal de rede óptica (Optic 

Network Terminal - ONT). A conversão eletro-óptica é realizada na ONU. 

 

Figura 8 - ONU Fiberhome 

 

Fonte: http://www.wdcnet.com.br/produto/fiberhome-onu-white-an5506-01/#!prettyPhoto 

 

DIVISOR PASSIVO (Splitter): É um dispositivo passivo capaz de combinar 

e dividir o sinal óptico: 

 

Figura 9 - Splitter 

 

Fonte: https://www.overtek.com.br/produtos/solucoes-ftth/splitters-opticos 

 

 Em sentido downstream este dispositivo divide o sinal de entrada e o direciona 

para todas as portas de saída que estão ligadas com as ONUs; 
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 No sentido upstream combina todos os sinais enviados desde as ONUs em 

direção ao OLT. Cada ONU estabelece comunicação direta com o OLT, mas 

não com as outras ONUs. 

Os dispositivos utilizados nas redes PON, como divisores/combinadores, 

reduzem significativamente o custo de implantação da fibra ótica nas redes de acesso 

mas a arquitetura da rede também desempenha um papel fundamental neste objetivo. 

 

2.7.3. Topologia 

 

Para Chiba (2009), Redes PON podem ser implantadas com diferentes 

topologias físicas, como: anel, estrela e barramento. Essas topologias podem 

apresentar na sua infraestrutura um ou mais OLTs, o que aumenta a confiabilidade do 

sistema, caso uma das OLTs apresente falha. Também é possível estabelecer várias 

rotas entre o OLT e as ONUs, assim como vários caminhos resilientes na topologia 

inteira ou somente uma parte da PON. 

 

2.7.3.1. Topologia em Anel 

 

Da Cruz e Konopacki (2014), ressaltam que a topologia em anel é utilizada 

em redes metropolitanas, pois oferece um número mínimo de enlaces com alta 

capacidade de transmissão. Nela existem dois caminhos distintos de transmissão da 

OLT, que mantêm o sinal caso um lado da fibra seja interrompida, conforme indicado 

na figura 10. 

Nesse tipo de topologia é possível enviar e receber sinal nos dois sentidos 

do anel, por mais de uma fibra ótica, o que permite indicar a direção mais rápida para 

o tráfego, seja ela no sentido leste ou oeste (SANCHEZ, 2004). 
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Figura 10 - Topologia em Anel 

 

Fonte: Da Cruz e Konopacki (2014) 

 

2.7.3.2. Topologia em barramento 

 

A topologia em barramento faz uso de apenas uma fibra ótica para interligar 

OLT e ONUs, onde cada ONU recebe um subsegmento de fibra através de um splitter. 

Cada subsegmento serve de caminho para outra ONU ou outro splitter em cascata, 

conforme mostra a figura 11. Segundo Sanchez (2004), essa topologia é indicada para 

distâncias curtas, como na utilização para abordagens nas ruas, onde se instala 

pequenos gabinetes de distribuição de conectividade via fibra ótica. 

 

Figura 11 - Topologia em barramento 

 

Fonte:  Da Cruz e Konopacki 2014 
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2.7.3.3. Topologia em árvore 

 

 A topologia em árvore é a mais utilizada em redes de acesso, ela usa uma 

única fibra para conectar as ONUs nas OLTs através de um único derivador, que está 

interligando usuários geograficamente dispersos, porém reunidos num mesmo ponto 

de divisão (splitter). Conforme a figura 12, no splitter há uma fibra para cada ONU, 

com a vantagem de tornar mais fácil a localização de erro, em caso de algum problema 

na rede (OLIVEIRA, 2010). 

 

Figura 12 - Topologia em árvore 

 

Fonte:  Da Cruz e Konopacki 2014 

 

2.8. Protocolo EPON 

 

Dentro de um novo aspecto da tecnologia, a Epon veio para ajudar a 

revolucionar o conceito em acesso a Internet. Segundo Paul (2004 p. 43), ela 

transporta dados encapsulados em quadros Ethernet, que facilita o transporte de 

pacotes. Assim sendo melhora a qualidade em sinais do provedor. O Epon é um 

padrão desenvolvido pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 

através de uma iniciativa do grupo “Ethernet in the first mile – EFM”. 

Dentro dessa visão, em Novembro de 2000, o IEEE 802.3 anunciou um 

grupo de estudos chamado Ethernet na primeira milha (EFM – Ethernet in the First 

Mile), que tinha como objetivo utilizar a tecnologia Ethernet para a rede de acesso do 

usuário. A tecnologia Epon trabalha com um protocolo desenvolvido especificamente 
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para seu funcionamento, pois o protocolo Ethernet não atende algumas necessidades 

da rede, deste modo, segundo NUNES, (2005 p. 20). 

 

A EPON é semelhante à arquitetura ponto-a-ponto, porém todas as ONUs 
(Optical Network Unit) pertencem a um mesmo domínio de colisão, já que 
todos os pacotes de dados de diferentes ONUs são transmitidos 
simultaneamente, havendo a possibilidade de colidirem.  

 

Deste modo, seguindo essa mesma ideia em novas tecnologias no conceito 

central, Kramer, (2002), afirma que na tecnologia EPON os dados são transmitidos 

em pacotes de comprimento variável de até 1.518 bytes, enquanto na APON (que usa 

tecnologia ATM em vez de Ethernet) os dados são transmitidos em células de 

comprimento fixo de 53 bytes, sendo 48 bytes de carga útil e 5 bytes de cabeçalho, 

como especificado pelo protocolo ATM. A tecnologia ATM estabelece uma faixa fixa 

de células sobre os pacotes de comprimento variável IP, devido ao tamanho do 

cabeçalho há necessidade de transmitir um número maior de bytes, o que se traduz 

em perda de eficiência. 

Dentro das técnicas, de acordo com Sivalingam, (2005) o EPON explora 

técnicas de TDM (Time Division Multiplexing) para comunicação downstream e 

técnicas TDMA (Time Division Multiple Acccess) para comunicação upstream, com 

velocidade de transmissão simétrica, com taxas de linhas de 1,25 Gb/s. 

Numa visão geral, dentro das Redes Ópticas Passivas mais utilizadas, a 

tecnologia EPON tende a ter certa queda em eficiência, quando se comparada com 

outras tecnologias como APON e GPON. Sendo assim esta tecnologia (EPON) 

precisa priorizar mais as formas de engenho em colisões e choques de contato. 

Por fim, segundo Ericsson (2004), o IEEE criou um grupo de trabalho 

chamado P802.3av, para definir a camada física que permite operar em taxas de 

transmissão de 10Gb/s. Esta foi uma alternativa proposta para ajudar a melhorar 

significativamente o tráfego da rede. 

 

2.9. Protocolo GPON 

 

 O padrão GPON oferece algumas vantagens técnicas sobre o EPON, 

como, por exemplo, maiores taxas de tráfego descendente e ascendente, maior 
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eficiência de banda, maior variedade de serviços e suporte à operação, administração 

e manutenção. Kramer, (2002 p.21).  

 

A GPON representa a evolução da APON não sendo dependente direto da 
tecnologia ATM, pois insere um novo protocolo intermediário para 
encapsulação de células ATM, TDM e pacotes de dados. 

 

 Sendo essa uma tecnologia forte, Takeutti (2005) detalha que o padrão 

GPON adotado no Brasil está normatizado pela ITU-T (International 

Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector) na série de 

normas G.984.x que se iniciou no ano de 2001 pelo grupo FSAN (ITU-T, 2003). Essa 

tecnologia permite operar com as taxas de 1,25 Gbps e 2,5 Gbps na direção do 

downstream e 155 Mbps, 622 Mbps, 1,5 Gbps e 2,5 Gbps na direção upstream com 

um par de fibra ótica ou somente com uma fibra utilizando dois comprimentos de 

ondas diferentes, 1490nm para o canal de descida e 1310nm para o canal de subida 

e com a possibilidade de um segundo comprimento de onda de 1550nm de 

downstream para a distribuição do sinal de TV. Fujita (2011) complementa dizendo 

que o alcance físico do GPON é de até 20 km, porém ele tem um alcance lógico de 

60 km, permitindo assim um suporte futuro de sistemas de longo alcance, com uma 

elevada largura de banda para todos os clientes. 

Dentro de uma visão diferenciada Sanchez (2004 p.16) esclarece que as 

redes GPON são uma das alternativas para acesso à banda larga, IPTV (TV via 

protocolo de Internet), VoIP (Voice Over Internet Protocol), transporte de redes 

existentes das operadoras e serviços agregados a telecomunicações. Este modelo de 

rede tem como objetivo transportar informação através de uma rede totalmente ótica, 

ou seja, sem utilização de redes metálicas, micro-ondas e equipamentos eletrônicos 

para regeneração de sinal. 

No sentindo de certos parâmetros Oliveira (2010), assegura que o GPON 

suporta dois métodos de encapsulamento: O ATM e/ou GEM (GPON Encapsulation 

Method). Com o GEM é possível o envio de frames Ethernet, assim como o transporte 

de tráfego TDM, além de também trabalhar com o serviço de ATM. Segundo Lam, 

(2007 p.22)  

 

A estrutura de uma rede que utiliza o meio de transmissão com fibra ótica 
pode utilizar várias tecnologias, desde a central de telecomunicações até a 
residência do usuário final. Isso se deve a grande variedade de redes 
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encontradas até a entrega do serviço na casa do usuário. Os benefícios da 
utilização da tecnologia GPON estão na solução para serviços residenciais 
de triple play, que permite a entrega de Internet de alta velocidade, Video-on-
Demand, VOIP e serviços de IPTV. 
 

De modo geral, tratando-se dessa tecnologia final, a GPON dentro das 

tecnologias PON, é a mais preparada, pois possui um nível elevadíssimo de maior 

flexibilidade, manutenção, suporte e apoio. Sendo assim, com essas características 

fortes, pode ser usada em acessos residenciais e corporativos em larga escala, e 

também de outras formas, como segurança na rede padrão já incorporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialblgpon/pagina_4.asp 

 

A evolução do GPON, conforme ilustrado na figura 5, define dois estágios 

de desenvolvimento: 

 O primeiro estágio, NG-PON1, é compatível com as implantações GPON de 

acordo com o plano de comprimentos de onda da recomendação G.984.5. O 

uso dos extensores de alcance (reachextenders) do GPON para o GN-PON1 

também é esperado, mas ainda não foi explorado em detalhes. Os sistemas 

NG-PON1 foram antecipados para estarem prontos em 2010. Os candidatos 

são os seguintes: 

 Um GPON que suporta 10 Gbit/s no sentido downstream, e 2,5 Gbit/s no 

sentido upstream. Este candidato é denominado XG-PON1 (“X” refere-se ao 

número romano 10; o XG-PON também é chamado de 10G GPON). 

 Um GPON simétrico que suporta 10 Gbit/s nos dois sentidos 

(downstream e upstream). Este candidato é denominado XG-PON2. 

Figura 13 - Coexistência e migração GPON. 
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 Uma opção WDM para sobrepor GPONs múltiplos e/ou overlays ponto-a-ponto 

com diferentes comprimentos de onda (ou seja, WDM) sobre a mesma 

infraestrutura de fibra, tal como definido nas bandas de atualização da 

recomendação G.984.5 (GPONs sobrepostos ou overlays eram chamados de 

“stacked GPONs” ou GPONs empilhados). 

 Existem também planos para usar componentes ópticos que proporcionem 

maior orçamento de potência (link-budget) que os similares da classe B+ (ver 

tabela 2). 

 O segundo passo, NG-PON 2, reconhece que maior capacidade e mais 

comprimentos de onda serão necessários no futuro e que novos 

desenvolvimentos irão reforçar a necessidade de compatibilidade com versões 

anteriores. Desta forma, o NG-PON2 não é limitado pelo ODN do GPON atual. 

Além disso, os novos formatos de modulação, tais como o OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing, ou multiplexação por divisão ortogonal de 

frequência) e o MDL (Code Division Multiplexing, ou multiplexação por divisão 

de código) para o NG-PON2 estão na pauta de discussões. As normas foram 

antecipadas para estarem disponíveis até 2015. 

 

2.10. Padrões para EPON/GPON e algumas características. 

 

A evolução da Internet, o aumento de usuários e aplicações interativas vem 

demandando maiores taxas de transmissão. Hoje é cada vez mais comum a utilização 

de comunicação com fibras ópticas na última milha, para suprir estas necessidades. 

As redes ópticas passivas (PON) são uma opção para este tipo de comunicação. Pois 

elas são extremamente flexíveis devido a facilidade de derivação e questões de 

operacionalização. 
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Tabela 1 - Padrões e características para EPON/GPON 

Arquiteturas EPON GPON 

Padrões IEEE 803.ah ITU.T G.984 

Tamanho de 

células do pacote 

de dados 

Variável de 64 bytes 

até 1518 bytes 

Variável de 53 bytes 

até 1518 bytes 

Largura de banda 

máxima 

1 Gbps 2,5 Gbps 

Quadro Ethernet GFP/ATM 

Comprimento de 

onda downstream 

1490 nm ou 1510 

nm 

1480 nm a 1500 nm 

Comprimento de 

onda upstream 

1310 nm 1260 nm a 1360 nm 

Tráfego voz Voip ou TDM TDM 

Tráfego vídeo 1550 nm (RF/IP) RF/IP 

Usuários na PON 16/32 64 

Largura de banda 

média por usuário 

60 Mbps/ 30 Mbps 40 Mbps 

Custos estimados Mais baixo Médio 

Fonte: Arbieto 2007 

 

O comparativo entre as tecnologias EPON e GPON permite considerar que, 

de modo geral, EPON é ideal para a rede de acesso de um campus, por exemplo, 

onde já existe rede Ethernet, enquanto GPON em princípio é proposta mais adequada 

para acesso de redes de maior porte, como por exemplo, em empresas operadoras 

de telecomunicações que utilizam a tecnologia ATM. 

Todavia, segundo TAKEUTI (2005, pág. 44) convém destacar que a 

tecnologia Gigabit Ethernet começa a ser utilizada em empresas operadoras de 

telecomunicações, aqui no Brasil do porte da Telefônica e da Telemar. Neste caso, 

ressalta-se que, entre as redes Wide Area Network (WAN) / Local Area Network (LAN), 

não haveria mais a necessidade de conversão entre os protocolos ATM e IP. portanto, 

tornar-se-ia extremamente interessante escalar o padrão Ethernet como um todo, 
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desde as conexões de 10 Mbps dos computadores finais, para 100 Mbps nos 

concentradores intermediários e para 1000 Mbps no backbone central, associado com 

a tecnologia EPON na rede de acesso, possibilitando uma composição mais atraente 

em termos de custo e facilidade de migração, satisfazendo as exigências de banda 

passante, estabelecendo em breve prioridade de tráfego, através da utilização do 

padrão 802.1Q, e oferecendo qualidade de serviço necessária às aplicações 

multimídia. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Para realização deste trabalho foram feitos levantamentos bibliográficos e 

documentais em livros, artigos, monografias, sites e revistas eletrônicas, com foco no 

estudo de caso da cidade de Porto Nacional – TO. 

Segundo Chizzotti (1995, p.11), “a pesquisa investiga o mundo em que o 

homem vive e o próprio homem”. Contudo, a pesquisa só existe com o apoio de 

procedimentos metodológicos adequados, que permitam a aproximação ao objeto de 

estudo. 

Tendo por objetivo discutir a experiência da cidade de Porto Nacional 

relativa à materialização do conceito de cidade digitais, utilizou-se uma abordagem 

metodológica de caráter qualitativo, exploratório, com coletas de dados em fontes 

primárias e secundárias. Os resultados mostram que a implementação de inovações 

em tecnologias da informação e comunicação (TICs) na prestação dos serviços 

públicos proporcionou maior eficiência nas atividades que envolvem a gestão da 

cidade, com importantes resultados em favor dos atores que ali se inserem.  

Por conta disso, a metodologia empregada na pesquisa foi do tipo: 

qualitativa, sendo realizada a pesquisa bibliográfica sobre a temática e estudo de 

caso. Neste contexto Kauark, Manhães e Medeiros (2010) afirmam que a pesquisa 

qualitativa é aquela que: 

Considera que há uma relação entre o mundo real e o sujeito que não pode 
ser traduzido em números, ou seja, os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente, onde o processo e seu significado são os principais 

focos de abordagem.  
 

Segundo Gil (1991, p.71) pesquisa de abordagem bibliográfica é para 

formação de um conhecimento empírico que forneça subsídios para análises 

consistentes e embasadas da documentação levantada e das entrevistas realizadas. 
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3.2. Modelo de pesquisa 

 

Para a construção desse estudo investigativo, foram adotados vários 

procedimentos metodológicos necessários para se obterem respostas aos 

questionamentos e aos objetivos propostos inicialmente pelo pesquisador. O presente 

trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográfica e documental, com estudo 

de caso na cidade de Porto Nacional – TO. 

Segundo Gil (2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente (idem, p.45). Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema 

de pesquisa. Tais vantagens revelam o compromisso da qualidade da pesquisa. 

A pesquisa é vista como um diálogo crítico e criativo com a realidade, 

culminando com a elaboração própria e com a capacidade de intervenção. Em tese, 

pesquisa é a atitude de “aprender a aprender”, e, como tal, faz parte de todo processo 

educativo e emancipatório (Demo, 2000c, p.128). 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 

sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 
O Método do Estudo de Caso enquadra-se como uma abordagem 

qualitativa e é frequentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos 

organizacionais, apesar das críticas que ao mesmo se faz, considerando-se que não 

tenha objetividade e rigor suficientes para se configurar enquanto um método de 

investigação científica. 

Para Goode e Hatt (1979), o estudo de caso é um meio de organizar os 

dados, preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade 

como um todo, incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de relações 

ou processos etc.). Vale, no entanto, lembrar que a totalidade de qualquer objeto é 

uma construção mental, pois concretamente não há limites, se não forem relacionados 

com o objeto de estudo da pesquisa no contexto em que será investigada. Portanto, 
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por meio do estudo do caso o que se pretende é investigar, como uma unidade, as 

características importantes para o objeto de estudo da pesquisa. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

4.1 Fibra óptica como solução de melhoria de acesso 

 

 Entre as tecnologias de transmissão atuais utilizadas para comunicação de 

voz e dados mais eficiente está a fibra óptica. São várias vantagens sob as demais, 

como por exemplo: maior capacidade de transmissão; são mais finas do que os fios 

de cobre e possibilitam que sejam colocadas em maiores quantidades dentro de um 

cabo de determinado diâmetro; possuem menor degradação do sinal: ao contrário do 

que ocorre nos fios de cobre, os sinais luminosos não interferem com outras fibras 

ópticas e isso torna as conversações ao telefone e recepções de TV mais nítidas; são 

leves, não inflamáveis, possuem menor consumo de energia pois como a degradação 

do sinal é menor então precisam de transmissores menos potentes. Em Porto 

Nacional existe uma demanda crescente por qualidade e largura de banda de conexão 

à Internet, que podem ser supridas utilizando as tecnologias de fibra óptica 

EPON/GPON que melhor atendem a essas necessidades, os provedores de acesso 

à Internet Infotel e Zap Telecom já fornecem esses serviços, ajudando a diminuir esse 

déficit. 

 

4.2 Oportunidades e possibilidades a partir da inserção da tecnologia de fibra 

óptica 

 

 Os provedores de acesso à Internet estão alavancando o crescimento da 

Internet banda larga fixa no Brasil, crescem por conta própria e poderiam fornecer 

ainda mais acessos se o governo federal concedesse o incentivo necessário. Mesmo 

com todas as dificuldades, os pequenos provedores de Internet tem investido bastante 

em fibra óptica. De acordo com a Associação Brasileira de Provedores de Internet e 

telecomunicações (ABRINT), os ISPs utilizam mais da metade da fibra óptica vendida 

no Brasil e as empresas que atuam com rádio ou cabo coaxial estão migrando para 

fibra óptica para obter mais velocidade e qualidade nos serviços oferecidos aos 

clientes. Ainda de acordo com a associação, 1.600 dos 1.570 municípios brasileiros 

comportariam um serviço de fibra óptica. Desses, 1.284 têm menos de 100 mil 
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habitantes e poderiam ser atendidos por pequenos provedores, levando Internet de 

qualidade a cerca de 20 milhões de pessoas. Atualmente o Brasil tem 1.300.000 

acessos via fibra óptica, de um total de 25.700.000 conexões de banda larga fixa. 

(FOLSTER, 2016). 

 Para quem pode pagar pelo acesso à Internet os serviços oferecidos pelos 

ISPs são uma ótima opção. Visando resolver o problema de acesso à informação 

daqueles que não possuem renda suficiente para custear, o governo federal criou o 

projeto cidades digitais, Porto Nacional foi uma das cidades brasileiras a receber esse 

projeto, que já se encontra em funcionamento com alguns pontos de acesso sem fio 

gratuito em praças públicas, como por exemplo: Orla da Cidade, Praça do Avião e 

Praça do Setor Planalto.  

 

4.3 Fibra óptica: Acessibilidade e inclusão digital 

 

 Embora não seja de conhecimento geral, a acessibilidade também está 

associada aos meios de informação e comunicação. Muitas pessoas não utilizam ou 

mesmo desconhecem tecnologias específicas que poderiam tornar o acesso à Internet 

pleno e possível a elas. Atualmente existem tecnologias que permitem até mesmo se 

comunicar por telefone com uma pessoa surda, apesar desse meio de comunicação 

ser prioritariamente auditivo. A pessoa deficiente visual ou com limitação física severa 

pode se comunicar via Internet, escrever, ler e navegar por suas páginas. 

 O direito a acessibilidade está previsto em lei, decreto federal n° 5296/2004 

regulamentador da lei de acessibilidade n° 10098. No que é relativa à acessibilidade 

na Internet, telefonia, televisão e tecnologias assistidas em técnicas e serviços, nos 

chama a atenção em alguns aspectos fundamentais que deverão, com a Convenção 

Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, serem ampliados. 

Nos últimos anos, tem se falado muito sobre inclusão digital para aqueles 

indivíduos que não têm acesso às TICs. Essa somada a renda e educação formam o 

tripé para que aconteça essa inclusão. Um parceiro importante à inclusão digital é a 

educação. A inclusão digital deve ser parte do ensino de forma a promover a educação 

continuada, sendo assim a educação torna-se um processo e a inclusão digital é um 

elemento fundamental desse processo. (DA SILVA FILHO, 2003). 
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 Ainda de acordo com Silva Filho (2003), ações de inclusão digital devem 

estimular parcerias entre governos (nas esferas federal, estadual e municipal), 

empresas privadas, organizações não governamentais (ONGs), escolas e 

universidades. Governos e empresas privadas devem atuar prioritariamente na 

melhoria de renda e suporte à educação, bem como tornar disponíveis equipamentos 

à população. Algumas ações que podem ser promovidas pelos governos e empresas 

privadas incluem: 

 Disponibilizar acesso a terminais de computadores e correio eletrônico a toda 

a população; 

 Oferecer tarifas reduzidas para uso dos sistemas de telecomunicações; 

 Criar mecanismos de isenção fiscal, sem muita burocracia para o recebimento 

de doações de computadores e equipamentos de infraestrutura. 

 

4.4 Fibras ópticas no suporte à educação 

 

 Na visão de Vesce (200-), a Internet tem sido usada de diversas maneiras 

e em diferentes níveis de intensidade, em todas as modalidades da educação, tanto 

por alunos como por professores, refletindo diretamente na qualidade do ensino, pela 

qual se luta e sobre a qual se discute demasiadamente. As ferramentas da Internet 

como o correio eletrônico, os sites de busca, os fóruns de discussão, os gerenciadores 

de conteúdo, bibliotecas virtuais, etc, são usadas de diversas formas, tanto em 

contextos de educação presencial como na educação a distância, sendo que, no 

ensino presencial essas ferramentas são utilizadas como instrumentos de apoio. 

 As fibras ópticas, seja por meio de acesso via provedor local ou pelo 

programa Cidades Digitais têm melhorado a qualidade de ensino e aprendizado, e 

aumentando a quantidade de acessos às informações disponíveis. Várias escolas 

municipais em Porto Nacional foram beneficiadas, tais como: Escola Padre Luzo, 

Jardim brasilia, União e Progresso, Professora Fany de Oliveira, Creche Dona Aureny, 

Deazil, Marieta, Dr. Euvaldo Thomas, Delza da Paixão Pereira e Celso Alves Mourão. 
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4.5 Um projeto que deu certo 

 

 O projeto “Escolas Rurais Conectadas”, criado em 2012, por iniciativa da 

Fundação Telefônica Vivo com o objetivo de fornecer conexão e infraestrutura 

tecnológica para escolas públicas em áreas rurais, entra hoje em nova etapa. Após 

fornecer conexão 3G para cem escolas, beneficiando cerca de 11 mil alunos e mais 

de 700 professores de sete estados, o projeto começa uma fase piloto na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro, na cidade de Viamão 

(RS), tornando-a uma instituição rural 100% conectada por fibra óptica. 

 A escola recebeu um laboratório de uso intensivo de tecnologias no 

cotidiano escolar. Cada aluno do primeiro ao terceiro ano ganhou um tablet e cada 

estudante do quarto ao nono ano recebeu um netbook. Kits de robótica, filmadoras e 

projetores também são tecnologias disponíveis. Os educadores receberam notebooks 

e a velocidade da rede é a mais rápida do país, com 54Mbps. A escola atende cerca 

de 100 alunos e a conexão é realizada por meio de fibra ótica, oferecendo acesso com 

qualidade a todos os alunos e colaboradores ao mesmo tempo. 

 Em 2013, o projeto iniciou um programa de formação on-line para os 

educadores focando na melhoria da prática pedagógica e na inserção qualificada na 

cultura digital. A capacitação inclui oficinas virtuais para ensino da Língua Portuguesa 

e Matemática, certificadas pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, fóruns 

de discussão com especialistas, cursos on-line sobre Inovação, Competências do 

século XXI, Combate ao trabalho infantil e também prevê a possibilidade do educador 

ganhar bolsas de estudo para cursar temas de seu interesse. 

 A iniciativa beneficia hoje cerca de 11 mil alunos e mais de 700 professores 

naqueles estados. A escolha dos locais levou em conta a vocação rural e a 

possibilidade de avaliar os impactos do projeto em áreas com diferentes perfis. A ideia 

não é apenas garantir conexão à Internet, mas desenvolver um trabalho social 

transformador na vida dessas comunidades. (VIVO FINANCIA, 2013). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização dessa pesquisa possibilitou uma análise de como as fibras 

ópticas, juntas às tecnologias EPON/GPON podem melhorar a qualidade da Internet 

banda larga fixa na cidade de Porto Nacional – TO para clientes domésticos, empresas 

e instituições públicas. A partir desse trabalho, ficou claro que com as tecnologias de 

fibra óptica existem alternativas crescentes que oferecem adequadas largura de 

banda e confiabilidade de serviço.   

 A tecnologia de fibra óptica EPON/GPON é pouco conhecida atualmente 

por pessoas que não são do ramo de telecomunicações. Os provedores de acesso a 

Internet que fornecem serviços por rádio frequência, fio de par metálico e cabo coaxial 

já estão migrando para a fibra óptica, devido às vantagens. Esse é o futuro. 

 Houve uma dificuldade de obter informações de empresas maiores como a 

Embratel, que também fornece conectividade via fibra, porém apenas para clientes 

corporativos.  

 Como sugestão para pesquisas futuras, proponha-se o levantamento da 

quantidade de acessos providos por cada empresa de acesso à Internet, valor 

cobrado por cada plano de acesso, realizar pesquisa no banco de dados do CENSO 

IBGE a fim de saber o quantitativo de famílias que possuem ou não acesso em Porto 

Nacional, faixa de renda média dessas famílias, grau de escolaridade dos pais e filhos, 

etc. Isso possibilitaria traçar o perfil do usuário em Porto Nacional. 

 Por fim, acredita-se que esse trabalho vem informar a sociedade, alunos e 

professores sobre oportunidades disponíveis hoje na nossa cidade de Porto Nacional 

através das tecnologias EPON/GPON utilizando as fibras ópticas como meio de 

comunicação, pois existe uma grande quantidade de pessoas desinformadas quanto 

a essa realidade. O serviço de conexão à Internet de qualidade pode e deve estar na 

porta de todos. Muitos continuam pagando por serviços caros e de péssima qualidade 

ofertados pelas grandes operadoras de telecomunicações. 
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