
O que é internet de fibra óptica? 

A internet de fibra óptica é uma conexão de dados realizada por um cabo 
preenchido com fibras finas de vidro ou plástico. Os dados viajam através deles 
como feixes de luz pulsados em um padrão. As velocidades de internet de fibra 
óptica são cerca de 20 vezes mais rápidas que o cabo normal a 1 Gbps. 

Por que a internet a cabo de fibra óptica é muito melhor do que a internet a 
cabo simples? Porque não há fio de cobre para atrapalhar as obras. A internet 
a cabo envia seus sinais por fios de metal. O metal aquece, enfraquecendo o 
sinal e captando interferências. É por isso que a internet a cabo e DSL são 
muito mais lentas e desajeitadas do que a fibra óptica. 

10 vantagens da velocidade da internet por fibra óptica  

O serviço de internet por fibra óptica é melhor? Em uma palavra, sim. É muito 
mais rápido e confiável em comparação à internet a cabo ou DSL. Mas tem 
outras vantagens importantes, como a ausência de estrangulamento e melhor 
qualidade de imagem da TV. Vamos dar um rápido passeio pelas 10 maneiras 
pelas quais a internet por cabo de fibra óptica supera o cabo padrão. 

1. Velocidade  

A velocidade da Internet de fibra óptica é de 1 Gbps. Isso é 10 a 20 vezes mais 

rápido do que o cabo de 50 a 100 Mbps que a maioria de nós conhece no 

momento. Para uma comparação de velocidade de internet de fibra óptica e 

cabo, veja a lista abaixo. Ele mostra quanto tempo leva para baixar um filme de 

2 horas em fibra óptica versus internet a cabo. 

 

Tempo para baixar um filme HD de 2 horas: 

 Velocidade da Internet de fibra óptica 1 Gbps: 40 segundos 
 Velocidade da Internet a cabo 100 Mbps: 7 minutos 
 Velocidade DSL 25 Mbps: 30 minutos [3] 
 Velocidade 4G LTE 35 Mbps: 25 minutos 

Velocidade da Internet 5G 10 Gbps : 4 segundos [4] 

2. Confiabilidade 

Todos nós já passamos por isso. Você está assistindo Os Incríveis com as 
crianças e de repente o rosto de Bob Parr fica bloqueado. Ele congela no ar. É 
um raio congelante diabólico? Não, é a sua conexão de internet a cabo lenta. 
Seu filho de 4 anos diz: “Papai, por que parou?” 

A verdade é que sua conexão a cabo deve ser rápida o suficiente para 
transmitir vídeo sem interrupção, mas o tráfego de pico sobrecarrega os fios. É 
aí que as diferenças de velocidade de internet de fibra óptica com as de cabo 
ficam óbvias. A fibra óptica pode lidar com mais usuários e mais dados em 
velocidades consistentemente mais altas. 



Outro bônus? A internet a cabo de fibra óptica não precisa de linhas 
energizadas, portanto, não é tão propensa a interrupções quanto a internet a 
cabo. Contanto que o cabo de fibra óptica permaneça intacto, ele pode 
continuar entregando seus bits e bytes mesmo quando haja luz[5]. 

3. Sem estrangulamento 

Você já notou que a energia acaba quando você mais precisa? Em um 
domingo quente de verão, por exemplo, quando você realmente quer que seu 
ar condicionado funcione? Isso porque esses dias quentes sobrecarregam 
nossas linhas de energia. Todo mundo está usando o ar condicionado no 
máximo ao mesmo tempo. 

A mesma coisa acontece com nossos sistemas de internet a cabo. Os 
provedores de Internet usam “limitação” para evitar essas interrupções. Nos 
horários de pico, seu ISP pode reduzir a velocidade do cabo de 100 Mbps para 
20 ou menos para racionar o serviço. A velocidade da internet de fibra óptica 
não diminui porque é menos suscetível a sobrecarga. 

4. Mesma velocidade para download e upload 

"Baixei este filme em 3 minutos, mas demorou 3 horas para fazer o upload." Se 
você já disse isso, você não está sozinho. A internet a cabo tem velocidades 
diferentes para download e upload, e as velocidades de upload são muito mais 
lentas. Isso é baseado em como as pessoas usam a internet. A maioria de nós 
faz muito mais downloads do que uploads, então os provedores de internet 
fornecem a maior parte de sua largura de banda para downloads. 

Com a velocidade da internet de fibra óptica, esse tempo de upload lento vai 
embora pela janela. Como não há preocupação de sobrecarregar o sistema, os 
provedores de internet de fibra óptica podem dar a mesma atenção a uploads e 
downloads. Isso facilita o compartilhamento de arquivos e o trabalho em casa 
com o serviço de internet a cabo de fibra óptica. 

5. TV de alta qualidade 

Acabou de comprar uma TV 4K ou está pensando em comprar uma? As 
vendas de TVs 4K Ultra High Definition atingiram mais de 108 milhões em 2019 
[7]. Essas TVs agrupam quatro vezes mais pixels no mesmo espaço, o que 
torna as imagens muito mais nítidas. Mas também suga muito mais largura de 
banda da sua conexão com a Internet. 

Com velocidades de 100 Mbps ou menos, a internet a cabo pode ter 
dificuldades para fornecer streaming de internet em 4K. O serviço de internet 
de fibra óptica não vai nem suar com isso. Uma conexão de fibra óptica 
executada mesmo em 500 Mbps abaixo do ideal não deve ter problemas para 
transmitir TV e filmes 4K de alta qualidade. 

6. Melhor jogabilidade 

Se você gosta de jogar Fortnite ou League of Legends, você já deve saber que 
a velocidade da internet de fibra óptica é o santo graal das conexões de jogos. 
Não é que o jogo use mega largura de banda. De fato, comparado ao 



streaming de vídeo de alta qualidade, os jogos absorvem uma pequena fração 
dos dados a menos de 1 Mbps. 

Então qual é o problema? Consistência. Um pequeno intervalo de conexão no 
momento errado pode matá-lo no jogo de sua escolha. E há muitos pequenos 
problemas em uma conexão de internet a cabo ou DSL o tempo todo. Graças 
aos provedores de internet de fibra óptica, o fluxo suave e constante de dados 
significa que sempre que você mexe a mão do mouse, o jogo obedece [7]. 

7. Mais Saudável 

Você já deve ter ouvido falar da corrida pelo acesso à internet 5G. 
Operadoras como Claro, Tim e Vivo estão se esforçando para cobrir o país 
com o novo serviço extremamente rápido. Possui velocidades de 10 Gbps, que 
é 10 vezes mais rápida que a velocidade da internet de fibra óptica. Então, por 
que se preocupar com fibra óptica? 

Uma razão é que a internet por cabo de fibra óptica pode ser melhor para nós. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que não há razão para temer os 
sinais de internet sem fio 5G porque eles não podem penetrar na pele humana. 
Mas centenas de cientistas e profissionais médicos recentemente fizeram uma 
petição à OMS, alegando que o 5G aumenta o potencial de câncer. Os sinais 
de fibra óptica permanecem presos em seus cabos, então eles não carregam 
esses medos [8]. 

8. Conectando-se a vários dispositivos 

Longe vão os dias do “computador doméstico”. Agora temos vários dispositivos 
em nossas casas, de notebooks a PCs a tablets, telefones, alto-falantes 
inteligentes e dispositivos IoT, como fechaduras inteligentes e 
termostatos. À medida que nosso uso da Internet aumenta, a nossa 
necessidade de transmissão de dados confiável e rápida também aumenta. 

A fibra óptica é a resposta. O sinal estável com menos perda de sinal e 10 

vezes mais largura de banda significa que podemos conectar vários tablets, 

notebooks como o HP Spectre e vários telefones ao mesmo tempo. Mesmo 

com diferentes pessoas transmitindo música e vídeo simultaneamente, a fibra 

óptica pode lidar com a carga. 

9. Segurança 

Conexões mais rápidas do serviço de internet por cabo de fibra óptica e 5G não 
são apenas para diversão; eles tornarão nosso mundo um lugar mais seguro. O 
governo dos Estados Unidos apresentou o Plano Nacional de Banda Larga em 
2010 [9], e exige maior segurança pública por meio de uma rede nacional mais 
robusta. 

Como observa o plano, os socorristas precisam de uma internet mais rápida e 
confiável para obter voz, dados e vídeo para ajudá-los a salvar vidas. Uma 
internet melhor também dá a todos os brasileiros um acesso mais amplo aos 
serviços de emergência. Ele também fornece notificações mais confiáveis em 
tempos de desastres e de segurança nacional mais graves. 



10. Telemedicina 

Ninguém gosta de ir ao médico. Você perde horas de trabalho enquanto 
definha nas salas de espera. Você responde as mesmas perguntas repetidas 
vezes sobre endereços e alergias a medicamentos. Mas os provedores de 
internet de fibra óptica podem realmente ajudar com isso? Sim, eles podem. 

A telemedicina permite que profissionais de saúde avaliem, diagnostiquem e 
até possam tratar pacientes remotamente. Velocidades de internet de fibra 
óptica muito mais rápidas tornam a telemedicina mais confiável, graças aos 
bate-papos por vídeo de maior resolução. Pode ajudar os idosos e as pessoas 
com deficiência a viver de forma mais independente também. 

Desvantagens da internet de fibra óptica 

Qual é a desvantagem do serviço de internet de fibra óptica? Existem algumas: 

1. Alcance 

A maior desvantagem é o alcance. Apenas cerca de 25% dos residentes nos 
EUA têm acesso a provedores de internet de fibra óptica. A maioria está em 
grandes áreas metropolitanas. 

2. Taxas de crescimento lentas 

Outra desvantagem são as taxas de crescimento lentas. O impulso para 
instalar a internet por cabo de fibra óptica no resto do país diminuiu, graças ao 
advento da internet sem fio 5G. O 5G nos dará velocidades 10 vezes mais 
rápidas que a fibra óptica - sem fios. As principais operadoras estão em uma 
corrida para lançar o 5G. A maioria retirou seus ambiciosos planos de fibra ou 
os abandonou. 

3. Preços altos 

Finalmente, os preços são mais altos. Os custos da fibra óptica começaram 
extremamente altos por causa do custo de instalação de nova infraestrutura. 
Hoje em dia esses preços caíram um pouco. E, com a chegada da tecnologia 
5G, é provável que os preços da fibra óptica caiam ainda mais. 

Resumo  

A velocidade da Internet de fibra óptica é cerca de 20 vezes mais rápida que a 
Internet a cabo comum e 80 vezes mais rápida que a DSL. Mesmo com preços 
altos, a fibra é a escolha certa para a maioria dos usuários de internet. 

 


