
 

 

1-INTRODUÇÃO 

               Nos últimos anos, em cidades de interior do Brasil, diversas empresas de 

telecomunicações e provedores de internet banda larga de pequeno porte,  vêm  utilizando 

novas formas de provisionamento de seus serviços. As redes que operam com cabeamento 

metálico, apresentam um elevado custo e dificuldades de implantação de backbone  que 

demandam uma alta utilização de cabos de cobre (OLIVEIRA, 2010).              

                Esta tecnologia apresenta também restrições no atendimento pelo baixo nível 

de segurança e potenciais interferências eletromagnéticas. Os clientes mais exigentes 

demandam maiores velocidades de banda e melhores preços. Com a substituição das redes 

metálicas por fibras óticas os provedores podem superar todas estas restrições  e oferecer 

um melhor atendimento aos clientes. As novas tecnologias e topologias de acesso, com 

cabos ópticos, passaram por um grande desenvolvimento e vem expandindo sua aplicação 

rapidamente no mercado das operadoras e provedores (FILGUEIRAS e PESSOA, 2015). 

As redes ópticas, por sua vez, já possibilitam uma aplicabilidade em redes de backbone 

interestaduais e intermunicipais. 

A partir dos anos 2000, a utilização da fibra óptica começou a se popularizar entre 

os Provedores de Serviços de Internet (Internet Service Providers - ISPs) regionais, 

deixando de ser utilizada exclusivamente por grandes operadoras de telecomunicações. 

Os ISPs são provedores que oferecem serviços de internet em cidades menores, 

geralmente do interior, onde as grandes operadoras não atuam. Considerando que tais 

cidades expandiram de forma crescente suas necessidades de acesso a comunicação, os 

ISPs começaram a utilizar fibra óptica para oferecer serviços de melhor qualidade, maior 

velocidade e confiabilidade a seus usuários, em contraponto ao oferecido pelos meios de 

transmissão usados comumente, como Wirelles (enlaces de rádio) e cabos metálicos 

(cabos UTP), não tem capacidade de atingir grandes velocidades de conectividade  

(CARVALHO, 2015). 

  Esse cenário de crescimento resultou da utilização das novas tecnologias pelas 

empresas e provedores de telecomunicações e das ações e políticas governamentais com 

o objetivo de popularizar o uso da internet no país. Dentre essas ações, destaca-se o 

programa como PNBL Plano Nacional de Banda Larga coordenado pelo Ministério das 

Telecomunicações (LEMOS, 2012). Neste programa, a infraestrutura proposta contempla 

aplicações com vários benefícios à sociedade pelo fornecimento de acesso a informações 

e serviços de saúde, educação  comércio e entretenimento,  ensejando também a prática 

de um valor acessível na contratação de internet banda larga, por meio de uma política 

para desoneração no setor das telecomunicações, com o propósito de viabilizar a 

ampliação das redes óticas no país (PEREIRA, 2013). 

Com a crescente demanda pela troca de informações entre as pessoas de maneira 

ágil e confiável, com o passar dos anos vem surgindo a necessidade de se implementar 

redes de telecomunicações mais robustas e com capacidade de transmitir grandes volumes 

de dados, de forma confiável e em menores períodos de tempo. Baseado nisso, o Brasil 

está investindo mais na construção de redes de telecomunicações utilizando fibra óptica 

como meio de transmissão, conforme observamos na Tabela 01. As estatísticas do Serviço 

de Comunicação Multimídia (SCM) publicadas recentemente pela Anatel (2020) 

revelaram um novo crescimento da base de banda larga fixa por fibra ótica no País. Ao 

fim do segundo mês de 2020, 10,764 milhões de clientes contavam com o acesso em 

FTTH, em alta anual de 68,2% e mensal de 1,5%. No total, os dados indicaram 32,616 

milhões de contratos ativos em todas as tecnologias 



 

Tabela 01 - Estatísticas de acessos a banda larga fixa por tecnologia no Brasil.  

Milhares 2017 2018 2019 1T20 Abr/20 Mai/20 

Fibra 3.056 5.681 10.127 11.365 11.329 12.105 

HFC/Cable Modem 9.032 9.496 9.590 9.648 10.058 9.611 

Xdsl 13.100 12.233 9.447 8.587 8.202 8.036 

Spread Spectrum 2.157 2.163 2.114 1.950 1.804 1.890 

ETHERNET 655 798 895 885 802 802 

SATELITE 134 188 266 275 283 292 

LTE 365 357 241 230 231 231 

FWA 132 141 130 150 146 147 

ATM 187 141 118 117 117 114 

Outras 20 17 18 14 14 14 

WIMAX 24 16 12 9 9 12 

Total 28.863 31.233 32.957 33.231 32.995 33.254 

 

Fonte: http://www.teleco.com.br/blarga1.asp. (ANATEL, 2020) 

 

          O  desempenho de um sistema de telecomunicações costuma ser avaliado a 

partir de dois parâmetros fundamentais: o fator de atenuação e a largura de faixa. O 

primeiro estabelece a distância máxima de transmissão sem necessidade de repetidores 

ou sistemas capazes de recuperar o nível do sinal. O segundo fixará a máxima frequência 

de modulação permitida, em caso de sistemas analógicos, ou a taxa máxima de 

transmissão no caso dos sistemas digitais sem necessidade da restauração da forma dos 

pulsos (RIBEIRO, 2003)  

            Os provedores de serviço de telecomunicações realizaram uma exploração 

exaustiva dos recursos existentes na infraestrutura da última milha, interligação entre a o 

cliente e as empresas, na prestação de um serviço dedicado ou conexões de internet, 

surgindo então, a necessidade de redes que forneçam maior largura de banda.  

              Esta demanda por maiores larguras de banda sob as redes de acesso, 

disponibilizadas hoje em par metálico, evidencia a necessidade de utilização de fibras 

óticas como alternativa de oferecer  aos usuários tecnologias de transmissão apoiada em 

uma relação de custos e benefícios compatíveis, contemplando clientes e provedores. 

Atualmente, a fibra ótica é muito empregada em redes de longa distância e metropolitana, 

porém ainda não alcançou o nível de aplicação desejável em redes de acesso em razão 

dos custos, ensejando portanto a busca  por tecnologias baseadas em fibra que fossem 

economicamente viáveis, simples, confiáveis e com boa escalabilidade, que suportassem 

serviços integrados de voz, vídeo e dados. A tecnologia rede ótica passiva (passive optical 

network – PON) tem se destacado como solução para as redes de acesso, pois possibilitam 

uma infraestrutura com bom desempenho, qualidade e ótimo custo-benefício (CRUZ E 

KONOPACKI, 2014).  

            As redes PON compartilham a fibra ótica, com transmissão bi-didericional e a 

utilizaçãode splitters óticos que dividem a conexão singular da fibra desde a rede de 

distribuição até o cliente final, utilizando componentes passivos ao longo do enlace. 

http://www.teleco.com.br/blarga1.asp


Considerando que não há elementos ativos ao longo da rede de acesso e somente são 

utilizados  elementos que não fazem consumo de energia elétrica, os custos de 

infraestrutura e manutenção da rede se apresentam significativamente reduzidos, embora 

a arquitetura da rede utilizada desempenhe um papel fundamental neste objetivo 

(PINHEIRO, 2017).  

              Em termos de redes óticas instaladas,  a  rede GPON ( Rede ótica passiva com 

taxa de transmissão em Gigabit) é a mais difundida no momento e permite operar com 

taxas de 1,25 Gbit/s e 2,5 Gbit/s na direção downstream e 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 1,5 

Gbit/s e 2,5 Gbit/s na direção upstream, sendo flexível tanto para o atendimento de tráfego 

em rajada quanto para tráfego em taxa de bit constante O sistema GPON pode operar em 

modo de quadros Ethernet, em modo de células ATM ou em modo misto, combinando  

vantagens de QoS de ATM e a eficiência de Ethernet (KOONEN, 2006). 

           O planejamento de uma rede GPON para provimento de internet na localidade de 

Brejinho, com população de aproximadamente 12 mil habitantes, no interior do estado do 

Rio Grande do Norte,    o objetivo deste trabalho com o desenvolvimento de um projeto 

para construção de uma rede de fibra óptica, com o intuito de expandir a rede existente e 

oferecer aos clientes serviços de qualidade superior. 

 

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estrutura de Uma Rede FTTH 

 

             As topologias que estendem a fibra óptica através da arquitetura de acesso de 

última milha são: FTTH (Fiber To The Home - até a casa), FTTB (Fiber To The 

Building - Fibra até o prédio), FTTCab (Fiber To The Cabinet - Fibra até o gabinete), e 

FTTC (Fiber To The CURB - Fibra até a calçada). Todas essas topologias oferecem um 

mecanismo que habilita suficiente largura de banda para o envio de novos serviços e 

aplicações (HIDALGO et. al, 2018).  

            Uma rede óptica passiva é integrada, essencialmente, por quatro elementos 

principais: O Optical Line Termination (OLT), ou Terminal de Linha Óptico, que é o 

equipamento localizado no ambiente da estação da empresa de telecomunicações ou em 

armários para atendimento local, o Optical Network Terminal (ONT), aparelho instalado 

no ambiente do cliente entregando os serviços contratados, o Splitter, que de forma 

passiva faz a divisão do sinal, possibilitando o compartilhamento da rede de forma e a 

fibra óptica que atua como canal de transmissão dos dados (URBANO, 2019). 

             Nesta arquitetura básica de uma rede PON concentrador  é responsável pela 

conexão e gerência dos usuários da rede de acesso óptica, designado por terminal de linha 

ótica (OLT-Optical Line Termination), que controla o fluxo bidirecional das informações, 

multiplexa os dados dos clientes  e faz a distribuição, sendo instalado no escritório central 

do provedor. Entre suas funcionalidades estão: conversão de sinais ópticos para elétricos 

e vice-versa, controle de transmissão bidirecional, multiplexação e demultiplexação, 

controle de alocação dinâmica de banda, realização das verificações de segurança. A OLT  

se conecta até o cliente que utiliza um equipamento chamado de terminal de rede ótica 

(ONT-Optical Network Termination), diretamente na casa do cliente, passando por 

divisores  óticos  passivos (splitters) na rede de aceso.  A ONT tem o papel de receber e 

transmitir os sinais ópticos, assim como convertê-los para elétrico nas saídas que 

alimentam os equipamentos do usuário. Dependendo da necessidade do serviço que será 

prestado, pode conter portas Ethernet, portas para telefonia e transmissão sem fio Wi-Fi. 

                  O Splitter, é o elemento passivo utilizado na rede óptica para efetuar as 

derivações do sinal se constituindo em  um divisor óptico bidirecional, no qual o sinal de 



luz é dividido ou combinado nas fibras ópticas, formando a Optical Distribution Network 

(ODN) entre o OLT e o ONT  e  permite que uma única fibra desde a OLT, seja partilhada 

por vários clientes. Os Splitters podem ser simétricos (balanceados) ou assimétricos 

(desbalanceados), com uma ou duas fibras de entrada e até 128 fibras de saída (URBANO, 

2019). 

                   A rede de acesso FTTH contém uma ou mais OLT’s (Optical Line Terminal), 

que ficam em um rack externo ou no próprio Head End (Central provedora de serviços de 

telecomunicações/Datacenter). A OLT é o ponto de conexão entre a rede de acesso e o 

núcleo (core) da rede, responsável pela conversão do sinal elétrico-óptico e óptico-

elétrico,  pela consolidação e concentração do tráfego, reduzindo as interfaces interligadas 

ao núcleo da rede. A multiplexação dos diferentes usuários é realizada no OLT. 

              A fibra óptica é o meio de transporte da informação, sendo a do tipo monomodo 

a mais utilizada.  A ONU/ONT (Optical Network Unit / Optical Network Terminal) é o 

elemento óptico que fica situado no cliente final, onde é realizada a divisão dos serviços, 

pelo próprio dispositivo, pretendidos pelo cliente,  nomeadamente, serviços de dados, de 

voz e vídeo/interativos. Basicamente, a ONU tem a função de converter o sinal óptico 

que chega da OLT em elétrico, que será encaminhado para as portas padrões dos 

equipamentos de aplicação do usuário final. 

           Entre a OLT e a ONU/ONT, existem elementos passivos que ditam a configuração 

e a capacidade desta rede, sempre respeitando as limitações de HP (Home Potential) da 

OLT. A distância da OLT até a ONU instalada no cliente deve ser de até no máximo 20 

km (PINHEIR, 2017). 

 

2.2 Redes Pon 

 

              As principais arquiteturas das redes PON são a Ponto-a-Ponto e a Ponto-

Multiponto. Na primeira são utilizadas fibras dedicadas que conectam a OLT diretamente 

à ONT. A segunda se caracteriza por compartilhar a mesma fibra entre vários usuários 

para conexão até a OLT. Na estrutura topológica consideradas  tipicamente três 

configurações: Árvore: mais utilizada nas redes GPON, onde uma única fibra sai da OLT 

e é conectada a um splitter e pode atender a vários ONT/ONU, a Topologia em Anel, 

frequentemente utilizada em redes metropolitanas, oferece alta disponibilidade de serviço 

devido à redundância de fibra ( CANAL E ABBADE, 2018). 

 

           O objetivo da rede PON é transmitir os sinais ópticos a partir das OLTs, as quais 

são redirecionados pelos divisores ópticos passivos (spliters) e convertidos nos ONTs e 

ONUs, em formato eletrônico. Esses dispositivos disponibilizam em suas saídas os sinais 

elétricos para os equipamentos ligados a eles (aparelhos de TV, telefones, computadores, 

modens e outros). A figura 01 abaixo ilustra a arquitetura de uma rede PON (KEISER, 

2010). 
  



 

Figura 01 – Arquitetura de uma rede PON. 

 

Fonte: Keiser, 2010 

 

2.3 Divisão De Potência – Splitters 

 

Os Splitters Ópticos são componentes passivos que realizam a divisão do sinal 

óptico em uma rede PON. Eles são constituídos por uma fibra de entrada e N fibras de 

saída, as quais dividem a potência do sinal óptico de forma proporcional entre elas, 

caracterizando-os como splitters balanceados. São utilizados principalmente em redes 

ópticas FTTx/PON.  A topologia clássica da rede GPON é a do tipo árvore, na qual  o 

sinal vai sendo dividido através da OLT e sendo ramificado por várias divisões até chegar 

ao usuário final (TELECO, 2018). Cada porta do OLT das redes GPON podem dividir o 

sinal numa razão de 1:64, ou seja, uma única fibra é capaz de ter mais 64 fibras, mas há 

fabricantes que podem dividir o sinal até 1:28, isso significa que é possível agregar até 

128 usuários nesta porta. Toda essa divisão na GPON é realizada por um dispositivo 

chamado “divisor” ou “Splitter” onde é dividido o sinal incidindo uma perda em cada vez 

que ele é dividido e conforme sua utilização, essa queda será diretamente proporcional a 

divisão feita por ele. Ou seja, quanto mais se dividir o sinal óptico, maior será a perda de 

potência no enlace conforme visto na tabela 02 (FURUKAWA, 2018). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 02 – Perda de potência por Splitter. 

 

Fonte: Furukawa. https://www.efurukawa.com/storefront/search?Ntt=splitter+nc%2Fnc. 

 

2.4 Tranceivers Ópticos 

 

             O Transceiver Óptico tem como objetivo converter sinal óptico (sinal de luz 

transportado através de fibra óptica) em sinal elétrico (transportado por cabos de par 

trançado metálico, o cabo de rede). Os cabos de rede de par trançado metálico, UTP, 

degradam o sinal quando ultrapassados a metragem de aproximadamente 90 metros. Por 

isso, para distâncias acima de 90 metros temos que utilizar os tranceivers ópticos. Os 

transceivers ópticos possuem níveis de transmissão e sensibilidade de recepção de acordo 

com o tipo de laser óptico utilizado, conforme podemos observar na figura 03. 

 
Figura 03 – Níveis de Transmissão e Sensibilidade dos Tranceivers (ITU-T G.984-2). 

 

Fonte: Pinheiro (2017). 
 

Analisando a figura 03, observamos que o tranceiver Classe C+, possui um nível 

de transmissão de potência e sensibilidade de recepção maior que o tranceiver Classe B+. 

Dessa forma, se tivermos uma ONU com um sinal de -31 dBm no cliente, a OLT só irá 

reconhecer essa ONU na rede se o laser utilizado na OLT for do tipo Classe C+ que possui 

uma sensibilidade de recepção de até -32 dBm. Já no caso de a OLT utilizar um laser do 

tipo Classe B+, a ONU mais distante só será reconhecida pela OLT se o nível de sinal de 

for de até -28 dBm. 

 

 

 

https://www.efurukawa.com/storefront/search?Ntt=splitter+nc%2Fnc


3. MÉTODO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FTTH 

 

              Este trabalho contemplou uma ampla revisão da literatura para fundamentação 

teórica e conhecimento das tecnologias abordadas, onde foram estudados os modelos de 

redes de fibra ótica estendida até o ambiente do cliente, bem como as diferentes soluções 

de fornecimento desta tecnologia. Na segunda etapa foi realizado um estudo de caso, 

identificando a estrutura atual, incluindo a implantação e disponibilização dos serviços e 

tecnologia aplicada, proporcionando conhecimento do processo e limitações existentes, 

avaliando assim as soluções de  tecnologias que poderiam implementadas e agregadas ao 

condomínio de maneira a proporcionar  um melhor resultado de custo/benefício com  

serviço implantado. 

             Esse tópico descreve os procedimentos básicos realizados para o 

desenvolvimento do projeto de uma rede FTTH a ser implementada, por um provedor de 

acesso á internet, no município de Brejinho (Figura 04) localizado no interior do estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

3.1 Região a ser Atendida 

 

Brejinho é um município situado no interior do estado do Rio Grande do Norte, 

localizado na microrregião do Agreste Potiguar. De acordo com o censo realizado pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2010, sua população é de 

aproximadamente 11.557 habitantes, com área territorial de 61.559 km². 
 

Figura 04 – Localização de Brejinho no mapa do RN. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Brejinho_(Rio_Grande_do_Norte) 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brejinho_(Rio_Grande_do_Norte)


3.2 Levantamento de Campo 

 

Inicialmente foi realizada uma visita á cidade para conhecer/observar as regiões 

com a maior concentração de possíveis clientes a serem atendidos após a implantação da 

rede. Posteriormente, foi observado à condição dos postes nos trechos que possivelmente 

seriam utilizados no projeto. Definido a rota da fibra, no levantamento de campo foram 

obtidas as seguintes informações: logradouros, número de identificação dos postes 

(barramento), altura, esforço mecânico, coordenadas geográficas, quantidade de 

ocupantes, distância entre os vãos (em metros), tipos de rede Cosern (SGF, B4A, N1,N3 

e outras). 

 

3.3 Projeto Óptico 

 

Munido das informações obtidas no levantamento de campo e com o auxílio do 

software Google Earth, a cidade de Brejinho foi dividida em regiões (células de 

atendimento), conforme apresentado na figura 05. 
 

 

Figura 05 – Divisão por regiões da cidade de Brejinho. 

 

Fonte: Elaboração dos autores com Google Earth . 

 

            A cidade foi dividida em 13 regiões a serem contempladas no projeto de FTTH. 

Na figura 05, observa-se que do POP (Ponto de Presença), onde ficam os equipamentos 

(OLT, DGO, Routerboard, Banco de Baterias, No-break, Fonte Retificadora), saem 3 

fibras troncos (rotas primárias) de 12 FO, por meio das distribuições (split) realizadas, 

serão responsáveis por fazer a divisão da rede óptica.  

            Com base no levantamento de campo, foi definido o posicionamento das CTOs 

em cada região (figura 06). Devido à grande demanda, houve regiões onde, foram 

instaladas até 16 caixas de atendimento. Enquanto em regiões de baixo potencial foram 

instaladas no máximo 8 caixas de atendimento. 

            Estabelecidas estas definições, foram posicionadas as CDOs que são responsáveis 

por coletar as fibras que chegam do tronco óptico e através dos ramais de distribuição 



(cabos ópticos com menor quantidade de fibras – 2FO, 4FO e 6FO) levar o sinal óptico 

até as CTOs, conforme mostrado na figura 07. 

 

 

Figura 06 – Visão ampliada das Regiões 09 e 11. 

 

Fonte: Elaboração dos autores com Google Earth . 

. 

Na Figura 07, a CDO está representada na cor rosa, os ramais de distribuição na 

cor azul, e as caixas de atendimento na cor amarelo. O padrão de divisão (figura 07) 

utilizado nesse projeto foi de agregação de dois splitters de 1:8, onde o primeiro splitter 

está localizado nas Caixas de Distribuição Ópticas (CDOs) e o segundo splitter nas Caixas 

de Terminações Ópticas (CTOs). Deste modo foi totalizado um quantitativo que remete 

a um padrão de divisão(split) 1:64, ou seja, capacidade de atender até 64 usuários por 

fibra. Dessa forma, cada CTO terá um spliter de 1:8, isto é, capacidade de atender 8 

clientes.  

 

Figura 07 – Detalhe do padrão de splitagem adotado para região 01. 

 
Fonte: Fonte: Elaboração dos autores com Google Earth . 



 

 

Adotando esse padrão para todas as regiões, o projeto final foi configurado  

conforme demonstrado na Figura 08. 

Figura 08 – Visão final do projeto FTTH. 

 

Fonte: Elaboração dos autores com Google Earth . 

 

O projeto foi planejado para oferecer a capacidade de atender 1664 clientes 

conforme detalhado na Tabela 05, sendo possível promover uma expansão desse 

atendimento futuramente 1792 clientes. 

 
Tabela 05 – Capacidade de Atendimento por Regiões. 

POWERNET  
Capacidade de Atendimento por Regiões 

Região Capacidade (clientes) 

1 64 

2 128 

3 128 

4 128 

5 128 

6 128 

7 128 

8 128 

9 192 

10 128 

11 128 

12 128 



13 128 

Total: 1664 

Fonte: Elaboração autores. 

Para este cenário, utilizando a tecnologia EPON, seria necessário uma OLT com 

26 portas PON. Mas se a escolha  adotada for a tecnologia GPON, precisaríamos de uma 

OLT com apenas 13 portas, devido o padrão GPON (DW=2,5Gbps / UP=1.25Gbps) ter 

o dobro da capacidade de downstream do EPON (DW/UP=1,25Gbps). 

 

3.4 Diagrama de  Fusões Óticas 

 

Após a conclusão do projeto de FTTH no Google Earth, foi iniciada uma das 

etapas mais importantes do projeto óptico, que é a construção do diagrama de fusões. O 

diagrama de fusões tem a função de mapear todas as emendas ópticas realizadas no 

projeto, desde as fusões realizadas nas caixas de emenda até as realizadas nas caixas de 

atendimento. Dessa forma é estabelecido o controle de quantas fibras trocos estão sendo 

utilizadas para atender as regiões, e quantas fibras estão disponíveis para serem utilizadas 

em futuras expansões da rede óptica. 

Para a construção do diagrama de fusões desse projeto, foi utilizado o software 

AutoCAD. 

 

Figura 09 – Diagrama de Fusões da CDO10-01 da Região 10. 

 

Fonte: Elaboração autores. 

Na figura 09, observamos como ficou o diagrama de fusões para a região 10. Onde 

na CDO10-01, as fibras de 01 a 08 estão sendo desviadas (by-pass), mas são utilizadas 

para atender as caixas de emendas anteriores no projeto. A fibra 09 (cor preta) foi 

fusionada no splitter de 1:8, a fibra 10 (cor cinza) foi fusionada num cabo de 2FO que 

atenderá a CDO10-02, e as fibras 11 e 12 também foram desviadas (by-pass). 

 

3.5 Estimativa de Material 

 

             O levantamento de material necessário para execução do projeto foi realizado  

feito com base no projeto FTTH desenvolvido com o recurso do Google Earth, e nas 

informações obtidas no levantamento de campo. No projeto foi considerado o uso de 

cabos ópticos de 12 FO para o backbone, cabos ópticos de 06,04 e 02 FO para os ramais 

de distribuição e para as derivações da rede. 



             O cálculo do cumprimento total desses cabos foi feito baseado nos percursos dos 

cabos em cada região definida no projeto, adicionada à metragem das reservas técnicas 

(RT) de cada trecho, acrescida de uma margem de 10%, conforme fórmula abaixo: 

Total de Metragem (fibra)= metragem do percurso+qtd de RT+10% 
 

Dessa forma, se o comprimento de fibra de 06 FO na região 03 for de 590 metros e 

considerando que nessa região existam 2 RT com 20 metros e 1 RT com 50 metros, o 

cumprimento total de fibra de 06 FO será de 748 metros. 

            A determinação da quantidade de CEOs está diretamente relacionada à quantidade 

de CTOs existentes por região. Se em uma região temos 16 CTOs, podemos ter uma CEO 

com um splitter de 1:16, ou podemos ter duas CEO com um splitter de 1:8 em cada caixa. 

No projeto foi adotado o padrão de splitters de 1:8, lportanto teremos 2 CEO para 

interligar as 16 CTOs. 

            Os materiais comuns por regiões, que compreendem a parte das ferragens são: 

Abraçadeiras ajustáveis BAP 2 e BAP3; Alça Preformada 12 FO; Suporte Dielétrico de 

sustentação de Vão de 80m; Plaquetas de Identificação de Cabo Óptico; Optloop; 

Cordoalha Dielétrica; Arame de Espinar. Na parte de fusões, temos o Tubete para emenda 

óptica; Splitter Óptico de 1:8 não-conectorizado; Splitter Óptico de 1:8 conectorizado; 

Adaptadores Fêmea/Fêmea SC-APC. Para a montagem do Datacenter, foram utilizados 

os seguintes materiais: OLT Huawei (16 portas GPON); DGO; Cordões LC-PC/SC-APC; 

Extensões Ópticas SC/APC; Mikrotik Cloud Core Router Ccr1036; Retificador de 

Energia SRWI 30 A 48 V; Conversor; 4 Baterias 45A/12V; 1 Régua de 8 tomadas. No 

projeto, foi considerado um padrão de listagem de material comum para todas as regiões. 

Conforme podemos observar na tabela 06 abaixo. 

 

Tabela 06 – Lista de Materiais para Região 3. 

 



Fonte: Elaboração autores. 

4 RESULTADOS 

 

Nesta sessão serão mostradas algumas fotos referentes à implantação/construção 

da rede FTTH projetada para a localidade de Brejinho. Na figura 10, podemos observar a 

OLT Huawei MA5608T que foi utilizada no projeto. Essa OLT tem uma placa com 16 

portas GPON com capacidade de atendimento de até 2048 clientes. 

 

Figura 10 – OLT Huawei MA5608T com os cordões fusionados ao DIO. 
 

 
 

Fonte: Elaboração autores. 

No projeto foi considerado um DIO de 36 FO referente aos três cabos troncos de 

12 FO que chegam ao POP. Na figura 11 podemos observar o DIO montado, onde foi 

foram realizadas as fusões de todas as fibras dos cabos com as extensões ópticas SC/APC 

que compõem o DIO. 

 

Figura 11 – DIO de 36 FO montado. 
 

 
 

Fonte: Elaboração autores. 

 

 



No projeto  foi considerado  inicialmente o uso inicialmente de uma Roteador de 

borda CCR e de um swicth TPLink com 12 portas SFP, conforme mostrado na figura 12. 

Figura 12 – Router CCR + Switch TPLink. 
 

 
 

Fonte: Elaboração autores. 

. 

Figura 13 – Montagem de CDO com splitter de 1x8 Balanceado não 

conectorizado. 

 

 
 

Fonte: Elaboração autores. 
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Figura 14 – Montagem de CTO’s com splitter de 1x8 Balanceado conectorizado. 



 

           
 

 

Fonte: Elaboração autores. 

 

Após a montagem das CTO’s, foi realizada a aferição do nível de sinal na saída 

dos splitters de 1:8 de cada caixa de atendimento com o auxílio do Power Meter, conforme 

mostrado na figura 15. O nível de sinal de -16.94 dBm  exibido está muito bom, visto que 

a OLT reconhece a ONU no cliente com uma sensibilidade de até – 27 dBm. Esse sinal 

que chega na saída dos splitters sofre atenuações, devido as perdas dos splitters instalados 

ao longo da rede e as perdas por km ao longo da fibra. 

 

Figura 15 – Medição do nível de sinal com Power Meter na CTO após 

instalação. 
 

 
 

 Fonte: Elaboração autores. 

 



5 CONCLUSÕES 

 

                    No mundo atual, o processo de inovação é constante e cada vez mais rápido. 

As redes de telecomunicações são infraestruturas vitais como suporte para este processo 

e precisam acompanhar as mudanças de comportamento da sociedade para conseguir 

suprir todas as suas demandas. Os novos serviços providos em banda larga, elevaram a 

competitividade entre as empresas de telecomunicações e  ao mesmo tempo passaram  

demandar a substituição das redes de cabeamento existentes  por plataformas plenamente 

óticas, contemplando novas tecnologias e topologias de acesso, planejadas para atender a 

crescente necessidade do mercado por novos produtos e serviços. Este trabalho 

contemplou uma revisão da literatura para fundamentação teórica e conhecimento das 

tecnologias abordadas, sendo estudados os modelos de redes de fibra ótica interligadas 

até o cliente, bem como as diferentes soluções de fornecimento desta tecnologia. 

             Foi realizada  uma análise da tecnologia GPON, ênfase na descrição de seus 

componentes, tipos de topologias, padronização e estratégias de multiplexação, com 

objetivo de propor por meio de um projeto de FTTH, uma solução para serviços de 

telecomunicações providos em banda larga  que disponibiliza aos clientes a de entrega de 

dados, voz e vídeo em uma mesma transmissão. No que se refere às  topologias de FTTX, 

no FTTA, FTTB, FTTC e FTTH foi verifica-se que estes modelos podem ser 

considerados muito semelhantes, devido a todos atenderem a ONU ou ONT com rede 

PON, a diferença é na abordagem até o usuário final, pois cada topologia possui suas 

características de abordagem.  

Após os estudos foi realizado o desenvolvimento do projeto de construção de uma 

rede FTTH para atendimento do município de Brejinho com uma rede multisserviços. O  

trabalho mostrou o roteiro para planejamento e execução de projetos FTTH, baseado em 

literatura atual, identificando os principais requisitos em aspectos técnicos e comerciais 

que devem de ser seguidos para elaboração de projetos de redes ópticas, incluindo todas 

as normas e padrões adotados no projeto de redes óticas de forma a assegurar que os 

resultados previstos no projeto serão alcançados de maneira satisfatória.  
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