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Apresentação e-Tec Brasil

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 

uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-

nico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como 

objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propi-

ciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promo-

toras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação 

dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma forma-

ção e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de 

educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 

sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, - é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2013
Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro estudante,

A informática tem um amplo campo de atuação. E um desses campos que 

mais cresce é a internet com a sua conectividade. Nesse panorama, a nossa 

disciplina Redes de Computadores I (RCI) tem adquirido vital importância. 

Nela você aprenderá bastante sobre as redes computacionais e como os com-

putadores se interligam. O tema é grandioso e as perspectivas são muitas. 

Nessa nossa viagem, você terá a possibilidade de adquirir conhecimentos 

básicos para a compreensão das relações existentes entre o hardware e o 

software das redes de computadores, assim como seus padrões e seus pro-

tocolos. Isto lhe será útil nas próximas disciplinas e na sua vida profissional.

No intuito de facilitar o aprendizado, este caderno foi desenvolvido com a in-

clusão de figuras e várias atividades ao final de cada aula, com o objetivo de 

fixar os conteúdos estudados. Procure fazê-las usando o caderno, a internet, 

livros e artigos indicados nas referências. 

Nunca fique com dúvidas e não deixe acumular o conteúdo apresentado. Es-

tude um pouco todos os dias para que esse conteúdo se torne mais simples 

de assimilar.

Desejamos sucesso no seu estudo e na sua carreira! Um grande abraço!

Marcos Prado Amaral 

Rogério Martins Gomes

Adelson de Paula Silva

Ismar Frango Silveira

“O tempo é muito lento para os que esperam acontecer; muito rá-

pido para os que têm medo de apreender; muito longo para os que 

lamentam o tempo perdido; muito curto para os que festejam as lições 

passageiras. Mas para os que amam o que fazem, o tempo é eterno.”

Adaptado de William Shakespeare
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Apresentação da disciplina

As redes computacionais adquiriram uma importância tão grande, que o 

seu bom funcionamento é imprescindível para as pessoas e, principalmente, 

para as empresas. 

O uso dessas tecnologias tem crescido nas estatísticas de forma espantosa. 

Conhecer o seu funcionamento e as tecnologias envolvidas pode ser um 

grande diferencial profissional na área de informática.

Esta disciplina tem a intenção de levar você, estudante, a ter contato com os 

principais conceitos relacionados a uma rede de computador, a uma maior 

compreensão da teoria e da prática do funcionamento básico de redes assim 

como de seus principais componentes.

O objetivo geral desta disciplina é apresentar conceitos, necessidades e uti-

lização de redes de computadores, aproximando teoria e prática, para que 

você possa conhecer e entender os aspectos envolvidos na instalação, confi-

guração e manutenção dessas redes.

Os objetivos específicos da disciplina são: identificar os elementos básicos de 

uma rede; conhecer as padronizações de rede de computadores; conhecer 

os meios físicos de transmissão; entender o funcionamento teórico e prático 

de uma rede de computadores; e por fim, conhecer os procedimentos bási-

cos de gerenciamento de redes.
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Disciplina: Redes de Computadores I (carga horária: 60h).

Ementa: Objetivos das redes de computadores. Comunicação de dados. Pro-

tocolos. Classificação das redes. Componentes básicos das redes. Arquiteturas 

de rede. Interligação de redes. Redes de computadores (MAN, WAN, LAN). Ca-

madas. Protocolos. Modelos de referência OSI/ISO. Padronização. Exemplos de 

redes e serviços. A camada física. A camada de enlace. Tecnologias de redes 

locais. A camada de rede. A camada de transporte. A camada de aplicações. 

Protocolos de redes (TCP/IP, FDDI, ATM, etc.). Integração de redes de voz e dados.

AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

1. Introdução a 
redes de compu-

tadores

Compreender o processo de funciona-
mento de rede de telecomunicações. 

Aprender a inserir o modelo de redes de 
telecomunicações no ambiente computa-

cional das redes.

Vídeos instrucionais sobre redes 
de telecomunicações e redes 
de computadores. Ambiente 

virtual: http://etec.cefetmg.br/. 
Indicações de leitura; fórum de 
discussão; chats, e glossário.

8

2. Tipos de redes 
de computadores 
(MAN, WAN, LAN)

Definir e conceituar os tipos de clas-
sificação e as topologias de redes de 

computadores conforme o seu alcance.
4

3. Modelo RM-OSI

Compreender o porquê da necessidade 
de padronizar as redes de computadores. 
Definir e conceituar a estrutura de sete 
camadas do modelo de referência de 

conexão para redes de computadores de-
senvolvida pela ISO chamada de RM-OSI

4

4. Meios físicos de 
transmissão: cabos 

metálicos

Definir, conceituar e conhecer os cabos 
metálicos como meios físicos de ligação 

para redes de computadores.
Conhecer as conectorizações existentes 

para esses meios físicos.

5

5. Meios físicos de 
transmissão: fibras 

ópticas

Definir, conceituar e conhecer as fibras 
ópticas como meios físicos de ligação 

para redes de computadores.
Conhecer as conectorizações existentes 

para esses meios físicos.

5

Continua

Projeto instrucional



AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

6. Meios físicos de 
transmissão: outras 

tecnologias

Definir, conceituar e conhecer outras 
tecnologias de meios físicos de ligação 

para redes de computadores.
Conhecer as conectorizações existentes 

para esses meios físicos.

10

7. Protocolo de 
acesso ao meio

Compreender como os sistemas compu-
tacionais são interligados em redes LAN. 
Conhecer os protocolos mais comuns das 

redes LAN
6

8. Protocolos de 
rede.

Compreender como os sistemas compu-
tacionais são interligados em redes WAN. 
Conhecer os protocolos das redes WAN.

8

9. Suíte TCP/IP

Conhecer e compreender como os 
computadores se interligam pela 

internet mesmo estando em pontos físico 
diferentes.

4

10. Redes conver-
gentes

Conhecer os serviços que podem com-
partilhar os sistemas computacionais. 

Compreender a integração entre dados, 
voz e imagem transmitidos pelas redes 

de computadores.

6

Conclusão

Redes de Computadores Ie-Tec Brasil 16
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Aula 1 – Introdução a Redes 
de Computadores 

Objetivos

Compreender o processo de funcionamento de rede de telecomu-

nicações. 

Aprender a inserir o modelo de redes de telecomunicações no am-

biente computacional das redes.

1.1 As redes computacionais
De acordo com Venturi Filho (2012), redes de computadores são um conjun-

to de módulos processadores interligados por um sistema de comunicação 

que permite a troca de informações e o compartilhamento de recursos. A 

troca de informações pode se dar por meio de correio eletrônico, transfe-

rência de arquivos e sistemas de informação, aplicações na internet, entre 

outros. Compartilhar recursos é compartilhar hardware como impressoras, 

espaço em disco, unidade de CD-ROM, etc.

No início as redes de computadores utilizavam as redes de telefonia exis-

tentes para a transmissão dos dados; com o decorrer do tempo, elas foram 

evoluindo até chegarem ao que são hoje. A evolução dos sistemas computa-

cionais pode ser compreendida como mostrada na Figura 1.1 a seguir.

e-Tec BrasilAula 1 – Introdução a redes de computadores 17



CPD’s
Centralizados

Computadores
Isolados

Redes

Técnicas oriundas de mainframes,
embutindo segurança

e confiabilidade.

Comunicação baseada na troca
de mensagens.

Aceitam usuários finais, fáceis
de usar, estáveis, controláveis

e de baixo custo.

NO INÍCIO:

HOJE:

Sistemas
Fechados

Redes mal
Dimensionadas

Figura 1.1: Evolução dos sistemas computacionais
Fonte: Elaborada pelos autores

Redes de computadores são arranjos topológicos interligando vários módulos 

processadores por meio de enlaces físicos, que são os meios de comunicação, 

obedecendo a um conjunto de regras preestabelecidas, ou protocolos, que 

visam permitir a comunicação entre dois ou mais módulos computacionais.

Host

Host

Provedor 
de acessoLinhas telefônicas convencionais.

A conexão entre as redes backbone
é, geralmente, efetuada por meio

de enlaces de fibra ótica ou satélite.

Redes particulares de instituições públicas e
privadas podem se ligar à Internet, disponibilizando

o acesso de informações aos seus funcionários.

As redes corporativas de
pequeno porte se ligam à Internet

por meio de enlaces de média
ou baixa capacidade.

Rede Ethernet Rede backbone Rede token ring

Os enlaces físicos
no interior do

backbone são de
alta capacidade.

Figura 1.2: Exemplos de redes de computadores
Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/imagem/capitulo/11012714.pdf 

As vantagens de conectar os módulos computacionais em redes são gran-

des, não só para o compartilhamento de arquivos e recursos, mas também 

para a diminuição de custos e agilização na troca de informações. A principal 

finalidade das redes de computadores continua sendo “compartilhar”, que 

se aplica na disponibilização de um arquivo ou programa a ser acessados por 

Redes de Computadores Ie-Tec Brasil 18



várias módulos computacionais, na troca de informações on-line e no com-

partilhamento de recursos, que são dispositivos periféricos como impresso-

ras, drives de CD-ROM, unidade de discos, etc.

Interligar sistemas computacionais em redes requer alguns cuidados espe-

ciais, pois as redes não são tão fáceis de serem manipuladas; necessitam de 

mão de obra qualificada para instalação e manutenção e de uma infraes-

trutura própria. Em redes de grande porte, faz-se necessário também haver 

um responsável pelo funcionamento da rede, que possua a responsabilidade 

de coordenar tarefas, gerenciar problemas, monitorar progressos, adminis-

trar usuários, verificar segurança, etc. Devido à complexidade das redes, os 

usuários precisam ser treinados adequadamente, o que proporcionará uma 

melhor utilização dos recursos e um compromisso com a segurança dos da-

dos que por ali trafegam.

Comparando as vantagens e desvantagens das redes computacionais des-

critas anteriormente, podemos dizer que os benefícios superam em muito 

as desvantagens.

1.2 Internet
A internet é uma gigantesca rede que interliga milhares de computadores 

em todo o mundo. Esses computadores podem trocar informações e ofere-

cer vários serviços diferentes aos usuários, utilizando essa tecnologia.

Uma decorrência corporativa natural da internet foi batizada como intra-

net, que nada mais é do que a rede interna de uma empresa, utilizando as 

aplicações encontradas na internet. Esse serviço é disponibilizado para uso 

exclusivo da empresa, atendendo aos interesses específicos de seus colabo-

radores e clientes. 

Outra decorrência natural da internet é a extranet, que são várias intranets 

interligadas, possibilitando que parceiros comerciais troquem informações 

com maior rapidez e segurança.

Como incentivo aos estudos, 
assista ao vídeo: “ESAB – 
módulo de estudo: introdução 
a redes de computadores” 
– Prof. Anibal Dario Angulo 
Miranda, disponível em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=qPTOmZvJNSg e 
descreva as vantagens de 
conhecer redes de computadores. 
Poste no ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem (AVEA) seu 
comentário.

e-Tec BrasilAula 1 – Introdução a redes de computadores 19



Internet, intranet e extranets são um imenso mundo de opções, um verda-

deiro universo de possibilidades de troca de informações, dos mais diferen-

tes tipos, que a interconexão de computadores em redes fez surgir.

Extranet

Internet Intranet

TCP/IP e Serviços
de Comunicação

Padronizados pela
Internet

Rede Privada - WAN

Rede Pública Rede Privada - LAN

Figura 1.3: Relação entre a internet, intranet e extranet
Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/imagem/capitulo/11012714.pdf 

1.3 Transmissão de informação
Para transmitir a informação que está armazenada em um computador (fon-

te de informação), é necessário que ela seja codificada para um sinal analó-

gico ou digital. Após a sua codificação em sinal, ela é enviada através de um 

meio físico que está sujeito a interferências e ruídos. Chegando ao receptor, 

o sinal é decodificado e transformado em informação novamente. Para que 

o receptor saiba decodificar o sinal, é necessário obter regras preestabeleci-

das, as quais chamamos de protocolo. A comunicação de dados, para Cerut-

ti (2000), trata da transmissão de sinais através de um meio físico, de uma 

forma confiável e eficiente. Os tópicos mais importantes são a transmissão 

de sinais, os meios de transmissão, codificação dos sinais e multiplexação.

Fonte de 
Informação

ReceptorTransmissor Meio Físico de
Transmissão

InterferênciasSinal

Figura 1.4: Esquema básico de uma transmissão
Fonte: Elaborada pelos autores

Para complemento da 
aprendizagem sobre internet, 

assista ao vídeo: “Internet 
revelada”, disponível em: 
http://www.zappiens.br/

portal/VisualizarVideo.do?_
InstanceIdentifier=0&_EntityI

dentifier=cgiE9WjKruzQGmPy-
VDyEDDAKPUNxmfYneBOql0VJ

JOuIg.&idRepositorio=0

Para complemento da 
aprendizagem sobre intranet, 

assista ao vídeo: “Vídeo aulas 
IESDE – dicas de internet: 

conceitos básicos da intranet” 
disponível em: http://www.

youtube.com/watch?v=_
fDG6xUQSEU&feature=related

Redes de Computadores Ie-Tec Brasil 20



1.4 Conversão do sinal analógico em digital
Segundo Soares (1995), os termos analógico e digital correspondem de cer-

ta maneira à variação contínua e discreta, respectivamente. Dessa maneira, 

podemos definir que o sinal que é chamado de analógico possui uma repre-

sentação contínua. Sua definição é derivada de “análogo”, pois corresponde 

ao sinal que o criou. Um relógio com ponteiros é um exemplo de instrumento 

analógico. E a sua analogia, ou sinal analógico, nesse caso, seriam as horas in-

dicadas pelos ponteiros, grande e pequeno, que compõem o relógio. Se fosse 

possível fazer marcações das horas suficientemente pequenas, seria possível 

verificar a medida de uma certa hora, como por exemplo, de 10h20min20s-

22ms para 10h20m20s 23ms44µs, etc. Nos sistemas de redes computacio-

nais, o sinal analógico possui uma variação contínua no eixo do tempo.

Já o sinal que é chamado de digital possui uma representação de níveis bem 

definidos por uma escala ou dígitos. No exemplo do relógio, sendo ele digi-

tal, exibiria apenas os valores da graduação predefinida. Se a graduação for 

de 1 segundo, por exemplo, ele mostraria as horas passando de 10:20:20 

para 10:20:21. Os sinais digitais, nas redes computacionais, trabalham com 

apenas dois níveis que são os 0´s e 1´s.

Apresenta uma variação contínua

Apresenta uma variação direta (abrupta) do sinal discreta
Variação pode ocorrer somente em momentos predeterminados
Geralmente em dois níveis, representando valores lógicos “0” e “1”
(ou Verdadeiro e Falso)

Sinal analógico

T

Sinal digital

Figura 1.5: Sinal analógico e sinal digital
Fonte: www.lsi.usp.br/~volnys/courses/redes/pdf/03TRANSM-col.pdf 

Para digitalizar um sinal, precisamos de amostragens do sinal analógico no 

eixo do tempo. Depois essas amostragens são quantizadas e o resultado des-

sa quantização codificado em um sinal digital. Os passos para transformar 

um sinal analógico em sinal digital (essa transformação esta mostrada na 

Figura 1.6) são os seguintes:
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•	 amostragem: consiste em retirar amostras do sinal analógico original 

conforme uma periodicidade predeterminada em que quanto maior a 

periodicidade mais fiel será o sinal digital do analógico;

•	 quantização: consiste em refinar (melhorar) o sinal analógico amostrado;

•	 codificação: transforma o sinal analógico quantizado em um sinal binário.

forma de onde analógica original

sinal amostrado - pulsos PAM

sinal amostrado = pulsos

Valor V real
Valor quantizado
Valor codificado

179,3
179

10110011

143,9
144

10010000

109,4
109

1101101

77,8
78

01001110

Sinal
digital

AMOSTRAGEM DE UM SINAL ANALÓGICO

v

t

v

t

t

t

instantes de amostragem

Figura 1.6: Digitalização do sinal analógico
Fonte: Adaptado de http://www2.dc.uel.br/~sakuray/Espec-Comunicacao%20de%20dados/Renato%20Cil%20-%20
Rodrigo%20C.%20de%20Almeida/modelo.html
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1.5 Tipos de conexões das linhas 
de comunicação

Ao organizar os enlaces físicos num sistema de comunicação, confrontamo-

-nos com diversas formas possíveis de utilização das linhas de transmissão. 

Em primeiro lugar, as ligações físicas podem ser de dois tipos: ponto a ponto 

ou multiponto (ROSA, 2012). 

1.5.1 Ligação ponto a ponto
Caracteriza-se pela presença de apenas dois pontos de comunicação, um em 

cada extremidade da ligação.

Figura 1.7: Ligação ponto a ponto
Fonte: Elaborada pelos autores

1.5.2 Ligação multiponto
Caracteriza-se pela presença de dois ou mais pontos de comunicação utili-

zando o mesmo meio físico ou enlace.

Figura 1.8: Ligação multiponto
Fonte: Elaborada pelos autores

1.6 Forma de utilizar a conexão das 
linhas de comunicação

De acordo com Rosa (2012), a forma de utilização do meio físico diz respeito 

ao sentido que o sinal irá percorrer durante a transmissão.
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1.6.1 Simplex
A linha de comunicação (ou enlace ou também meio físico) é utilizada ape-

nas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão. 

Figura 1.9: Método simplex
Fonte: Elaborada pelos autores

1.6.2 Half-duplex
A transmissão é feita nos dois sentidos, através da linha de comunicação, 

porém apenas um por vez, podendo ser a dois ou a quatro fios no caso de 

utilizar o cabeamento par trançado. 

ou

Figura 1.10: Método half-duplex
Fonte: Elaborada pelos autores

1.6.3 Full-duplex
A transmissão é feita nos dois sentidos, através da linha de comunicação 

simultaneamente, podendo ser a dois ou a quatro fios, caso se utilize o cabo 

de par trançado.

Figura 1.11: Método full-duplex
Fonte: Elaborada pelos autores
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1.7 Banda passante
A banda passante de um sinal é o intervalo de frequências que compõem 

esse sinal. A largura de banda desse sinal é o tamanho de sua banda passan-

te, ou seja, a diferença entre a maior e a menor frequência que compõem o 

sinal (Figura 1.12) (SOARES, 1995).

Banda Passante

ganho
1.0

frequência (Hz)1.000 2.000 3.000

Figura 1.12: Tamanho da banda passante
Fonte: http://www.lsi.usp.br/~volnys/courses/redes/pdf/03TRANSM-pb.pdf 

1.8 Modulação
É a técnica utilizada para inserir a informação no meio físico. Esse meio físico 

utiliza um sinal padrão chamado de onda portadora. Segundo Soares (1995), 

todas as técnicas de modulação envolvem o deslocamento do sinal original. 

Esse deslocamento pode ser pela amplitude, frequência, sinal modulador ou 

pela onda portadora, de acordo com o sinal a ser transmitido. Existem três 

técnicas básicas de modulação:

•	 Modulação por amplitude (AM): é o processo pelo qual se altera a 

amplitude da onda portadora em função do sinal a ser modulado.
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•	 Modulação por frequência (FM): é o processo pelo qual se altera a 

frequência da onda portadora em função do sinal a ser modulado.

•	 Modulação por fase (PM): é o processo pelo qual se altera a fase (posição 

em relação ao tempo) da onda portadora em função do sinal a ser modulado.

Tempo de
duração do

ciclo

T=

Fase +

Fase  -

Frequência

Amplitude Ciclo =

Onda completa (comprimento da onda)

Figura 1.13: Onda portadora
Fonte: http://www.mmzones.net/20092010/rc/modulo1/modulo1.htm 

Modulação

Portadora

Sinal 
modulante

Sinal AM

Sinal PM

Sinal FM

Figura 1.14: Modulação analógica
Fonte: rgquintao.com.br/Pos_Graduacao/Revisao.ppt 

Para complemento da 
aprendizagem sobre modulação, 

assista ao vídeo “Tipos de 
Modulação”, disponível 

em: http://www.youtube.
com/watch?v=AaVt8i-

tMiA&feature=related, faça 
um resumo sobre os tipos de 
modulação e poste no AVEA.

Redes de Computadores Ie-Tec Brasil 26



1.9 Multiplexação
De acordo com Soares (1995), essa técnica possibilita a transmissão de mais 

de um sinal através do mesmo meio físico.

As principais técnicas utilizadas no processo de multiplexação são: a mul-

tiplexação por divisão de tempo (TDM) e a multiplexação por divisão da 

frequência (FDM).

1.9.1 Multiplexação por divisão de tempo (TDM)
É o método no qual o tempo do canal é alocado para diferentes sinais, um 

por vez. Essa alocação de tempo pode ser síncrona ou assíncrona. No TDM 

síncrono, o tempo de transmissão é dividido em partes iguais e distribuído 

igualmente para cada uma das estações, de forma que todas tenham a mes-

ma fatia de tempo. 

No TDM assíncrono, o tempo é alocado dinamicamente as fatias, de acordo 

com a demanda dos terminais. Aqui não são feitas alocações prévias (como 

no TDM síncrono); por isso, nessa técnica as unidades de informação devem 

conter um cabeçalho com os endereços de origem e destino. Essa modali-

dade é também conhecida como multiplexação por demanda ou estatística.

1.9.2 Multiplexação por divisão da 
frequência (FDM)

É o método no qual a faixa de passagem do canal (ou largura da banda de 

transmissão) é dividida em subcanais, deslocados em frequência, de modo 

que cada subcanal é alocado para um sinal a ser transmitido. A soma total 

das frequências de cada subcanal tem de ser igual à largura de banda original.

Tempo (s)

Frequência (Hz)

Banda Passante do Meio

Sinal2

Sinal2

Sinal 1

Figura 1.15: Multiplexação por divisão de tempo (TDM)
Fonte: Elaborada pelos autores
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Tempo (s)

Frequência (Hz)

Banda Passante do Meio

Banda
Passante
do Sinal 1

Banda
Passante
do Sinal 2

Banda
Passante
do Sinal 2

Banda
Passante
do Sinal 2

Figura 1.16: Multiplexação por divisão da frequência (FDM)
Fonte: Elaborada pelos autores

1.10 Técnicas de transmissão
As técnicas de transmissão estão diretamente relacionadas com as técnicas de 

multiplexação. Duas técnicas de transmissão são mais empregadas: a sinaliza-

ção em banda base (baseband) e em banda larga (broadband) (SOARES, 1995).

1.10.1 Banda base (baseband)
Na sinalização em banda base (ou sinalização digital), o sinal é simplesmente 

colocado na rede sem usar qualquer tipo de modulação, aparecendo dire-

tamente, empregando simplesmente a multiplexação por divisão de tempo 

(TDM); assim, toda a banda é utilizada para transmitir dados.

1.10.2 Banda larga (Broadband)
Na sinalização banda larga (broadband), dois ou mais canais de comunica-

ção compartilham a banda passante do meio de transmissão de comunica-

ção. Essa técnica divide a banda passante em vários canais de diferentes fre-

quências, usando para isso a multiplexação por divisão de frequência (FDM). 

1.11 Comutação
Segundo Soares (1995), a função da comutação, também conhecida por 

chaveamento, refere-se à alocação de recursos de rede para a transmissão 

pelos diversos dispositivos conectados a ela. As principais técnicas de comu-

tação são a de circuitos, de mensagens e de pacotes.

1.11.1 Comutação de circuitos
A comunicação é feita por uma conexão ou caminho dedicado entre dois 
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pontos da rede. Esse caminho é construído durante o estabelecimento da co-

nexão e permanece dedicado até que um deles, ou ambos, decidam desfazê-

-la. A conexão por comutação é realizada em três fases: estabelecimento do 

circuito, transferência de informações e finalização da conexão do circuito.

Remetente Destinatário
Nó

Nó

Nó

Nó

Figura 1.17: Comutação por circuito
Fonte: Elaborada pelos autores

1.11.2 Comutação de mensagens
Aqui não é necessário o estabelecimento de um caminho dedicado. Quando 

um ponto, ou estação, deseja transmitir, ele compõe a mensagem, adicio-

na o endereço do destinatário e envia-a pela rede de nó em nó, utilizando 

apenas um canal por vez. A mensagem sai do remetente, é armazenada no 

primeiro nó e depois retransmitida para o próximo. Esse processo é feito até 

que ela chegue ao destinatário, num processo conhecido como store-and-
-forward. A comutação por mensagens não impõe limites para o tamanho 

do bloco a ser transmitido.

Tempo de
Espera na
Fila Mais
Tempo de
Escolha
da Rota

DestinatárioRemetente Nó 1 Nó 2

Cabeçalho

Mensagem

Figura 1.18: Comutação por mensagem
Fonte: Elaborada pelos autores
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1.11.3 Comutação de pacotes
Nessa técnica as mensagens são fragmentadas em unidades menores de-

nominadas pacotes. Assim que o nó recebe o pacote, ele o repassa imedia-

tamente para o próximo nó, sem esperar complementar a mensagem. Por 

essa técnica, os pacotes que formam uma mensagem podem estar sendo 

transmitidos simultaneamente pela rede por diferentes caminhos ou enlaces. 

A sua vantagem está em que a banda passante pode ser aproveitada por 

um número maior de usuários num certo período de tempo. É o método de 

comutação mais usado nas redes computacionais atuais.

Remetente Nó 1 Nó 2 Destinatário

Pacote

Dados

Cabeçalho

Montagem da 
Mensagem 

Figura 1.19: Comutação por pacote
Fonte: Elaborada pelos autores

Quadro 1.1: Comparação entre comutação de circuitos, de mensagens e de 
pacotes

Item
Comutação de 

Circuitos
Comutação de Men-

sagens
Comutação de 

Pacotes

Configuração de chamadas Obrigatória Não necessária Não necessária

Caminho físico dedicado Sim Não Não

Cada pacote segue a mesma rota Sim Sim Não

Os pacotes chegam em ordem Sim Sim Não

A falha de um switch é fatal Sim Sim Não

Largura de banda disponível Fixa Fixa entre os nós Dinâmica

Momento de possível congestiona-
mento

Durante a configuração Em todas as mensagens Em todos os pacotes

Largura de banda potencialmente 
desperdiçada

Sim Sim entre os nós Não

Transmissão armazena e envia Não Sim Sim

Transparência Sim Não Não

Tarifação Por minuto Por mensagem Por pacote
Fonte: Adaptado de http://www.engenharias.eng.br/index.php/engenharia-da-computacao/redes-de-computadores/207-
-comutacao-de-circuitos-x-comutacao-de-pacotes.html
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1.12 Modos de transmissão
Segundo Soares (1995), de acordo com o sincronismo da transmissão, pode-se 

adotar duas formas básicas de transmissão, que são as feitas de forma síncrona 

e assíncrona, as quais podem ainda acontecer de forma paralela ou serial.

1.12.1 Transmissão assíncrona
Na transmissão assíncrona o receptor deve estar sempre pronto para receber 

dados sem aviso prévio do transmissor. Isso faz com que as linhas fiquem 

ociosas até receber o conjunto de bits, predefinidos, que indicam o início de 

uma transmissão. No final deve ser enviado outro conjunto de bits, predefi-

nidos, indicando que a transmissão encerrou.

1.12.2 Transmissão síncrona
Na transmissão síncrona é necessária, inicialmente, uma troca de bits entre o 

transmissor e o receptor com o intuito de sincronizá-los. Só após essa sincro-

nização é que se inicia a transmissão. Com isso o transmissor e receptor sa-

bem quando a transmissão se inicia, as taxas de transmissão e os tamanhos 

ordenados e conhecidos dos dados Transmitidos.

1.12.3 Transmissão serial
 De acordo com Torres (2009), na transmissão serial os bits são colocados 

no meio físico em fila, um após o outro, em sequência, serialmente em um 

único canal de comunicação, sem a necessidade de sincronização. Por não 

haver sincronização, é necessário informar ao receptor quando a transmis-

são é iniciada e quando é concluída. O inicio da transmissão é precedido de 

um bit de start, chamado de start bit, e a finalização, por 1 (1/2 ou 2) bit(s) 
de stop, chamado de stop bit.

ST
AR

T

PA
RI

DA
DE

ST
O

P

ST
O

PD0 D1 D2 D3 D4 ...

Formato da transmissão série assincrona.

Figura 1.20: Transmissão serial assíncrona
Fonte: http://www.corradi.junior.nom.br/cap05-8051.pdf 
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Por exemplo, se tivermos a necessidade de transmitir serialmente o caractere 

A em código ASCII, que é representado pelo binário 10000010, com paridade 

ímpar, sua transmissão obedecerá à ordem descrita na Figura 1.21 a seguir.

ST
AR

T

PA
RI

DA
DE

ST
O

P 1/3001 0 0 0 0 0 01

Figura 1.21: Exemplo de transmissão serial do caractere A
Fonte: http://www.corradi.junior.nom.br/cap05-8051.pdf 

1.12.4 Transmissão paralela
Segundo Torres (2009), na transmissão paralela a transmissão dos bits ocor-

rerá simultaneamente, através de diferentes canais de comunicação. Nor-

malmente ela é feita por oito fios, um para cada bit do byte. Nessa trans-

missão é necessário haver a sincronização entre o transmissor e receptor. 

Portanto, antes de iniciar o envio dos bits, sinais de sincronismo são trocados 

entre eles. No caractere do exemplo anterior (caractere A em código ASCII), 

será feita no mesmo tempo que a transmissão serial de um único bit.

RECEPTORTRANSMISSOR

1

0

0

0

0

0

1

1

1

Figura 1.22: Exemplo de transmissão paralela do caractere A
Fonte: Elaborada pelos autores

1.13 Fontes de distorção de sinais 
em transmissão

Todo sinal, ao propagar-se por um meio de transmissão, está sujeito a sofrer 

algum tipo de perturbação ou degradação que pode, modificar, de forma 

irreparável, os componentes (frequência, fase e amplitude) originais de um 

sinal transmitido, tornando-o ininteligível para o receptor. Essas perturba-

ções, segundo Soares (1995), podem ser causadas por fatores de origem 

interna (banda passante do canal limitada) ou externa. Abordaremos aqui 

alguns destes.

Para melhor compreender a 
comunicação de dados, assista 

ao vídeo: “Comunicação dados, 
parte1”, disponível em: http://

www.youtube.com/watch?v=V
kl6Y0G24TU&feature=related

Por meio do link a seguir, você 
terá acesso a informações 

sobre introdução a redes de 
computadores: http://www.lsi.
usp.br/~volnys/courses/redes/

pdf/02INTRO-col.pdf
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1.13.1 Ruídos
Podem ser classificados em quatro tipos:

•	 Ruído térmico: é provocado pela agitação dos elétrons nos condutores, 

estando, portanto, presente em todos os dispositivos eletrônicos e meios. 

Ele é distribuído uniformemente em todas as frequências do espectro 

(sendo por isso chamado de ruído branco) e sua intensidade é notada em 

função da temperatura.

•	 Ruído de intermodulação: a intermodulação aparece quando estamos 

transmitindo em um canal multiplexado por frequência, e pode causar a 

produção de sinais em uma faixa de frequência que poderão perturbar 

a transmissão de outro sinal naquela mesma faixa. Esse mau funciona-

mento acontece por causa de defeitos em componentes do sistema ou 

de sinais com potência muito alta.

•	 Ruído crosstalk: é um ruído bastante comum em sistemas telefônicos. 

É o fenômeno comumente chamado de linha cruzada. Esse efeito é pro-

vocado por interferências indesejáveis entre condutores próximos que 

induzem sinais entre si.

•	 Ruído impulsivo: os tipos de ruídos descritos até aqui têm magnitudes 

e características previsíveis, de forma que é possível projetar sistemas de 

comunicação que se ajuste a essas características. Esse ruído, no entanto, 

é não contínuo, consiste em pulsos irregulares e com grandes amplitu-

des, sendo de difícil prevenção. Tal tipo de ruído pode ser provocado por 

distúrbios elétricos externos, falha nos equipamentos, etc. Ele é em geral 

pouco danoso em transmissões analógicas, mas é a maior causa de erros 

em transmissões digitais.
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t = 0

Reconhecer e de�nir ruído
1 - Transmissor

Terra Terra

5 - Receptor2 - Ruído termal
3 - Ruído Impulsivo
4 - Interferência eletromagnética

1 2 3 4

1

v

t

x

A B

?

v

t

5

Figura 1.23: Exemplo de ruído distorcendo o sinal transmitido
Fonte: http://www.faatesp.edu.br/publicacoes/Projeto LAN_Apresentação_03.pdf

1.13.2 Atenuação
A potência de um sinal atenua com a distância, em qualquer meio físico. A 

atenuação ocorre por causa das perdas de energia por calor, por radiação 

e pelo próprio índice de resistividade do meio. Esse problema é facilmente 

contornado colocando repetidores no circuito de transmissão. 

Emissor Receptor

Figura 1.24: Atenuação do sinal
Fonte: http://www.faatesp.edu.br/publicacoes/Projeto LAN_Apresentação_03.pdf 
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1.13.3 Distorção
A distorção consiste em uma alteração da forma do sinal transmitido. Nor-

malmente, os efeitos da distorção podem ser corrigidos ou minimizados por 

meio de técnicas de condicionamento de sinal.

Emissor Receptor

Figura 1.25: Distorção do sinal
Fonte: http://www.faatesp.edu.br/publicacoes/Projeto LAN_Apresentação_03.pdf

1.13.4 Ecos
Ecos em linhas de transmissão causam efeitos similares ao ruído. Toda vez 

que há uma mudança de impedância (resistência oferecida aos sinais trans-

mitidos) numa linha, sinais serão refletidos e voltarão por essa linha, poden-

do corromper os sinais que estão sendo transmitidos.

Precauções para que a impedância de uma linha de transmissão não seja 

alterada podem ser tomadas para evitar a reflexão dos sinais. Em sistemas 

telefônicos, os ecos são bastante desagradáveis.

1.14 Técnicas de detecção de erros
Existem vários fenômenos que podem induzir a alterações no sinal transmiti-

do. De acordo com Soares (1995), na impossibilidade de eliminar totalmente 

esses fenômenos, os sistemas de comunicação devem ser projetados de for-

ma a possibilitar a detecção de alterações na informação transmitida.

A maneira usual utilizada para detectar a alteração de bits de informação 

transmitidos consiste na adição de bits de redundância na mensagem a ser 

transmitida, que são chamados de error detectionand-correction bits (EDC). 

Esses bits são computados pelo transmissor através de algum algoritmo que 

tem como entrada os bits originais a serem transmitidos. Após computar es-

ses bits, o transmissor os acrescenta aos bits de informação propriamente di-

tos, para então prosseguir com a transmissão do quadro. Quando o quadro 

é recebido, o receptor, conhecendo o algoritmo utilizado pelo transmissor, 

pode recomputar os bits de redundância e compará-los com os respectivos 

e-Tec BrasilAula 1 – Introdução a redes de computadores 35



bits recebidos no quadro. Se houver uma discrepância, detectou-se a ocor-

rência de um erro. As técnicas mais conhecidas são: paridade e códigos de 

redundância cíclica (CRC).

1.14.1 Teste de paridade
No teste de paridade adiciona-se um novo bit ao final do caractere de cada 

quadro pelo transmissor. O valor desse bit é tal, que assegura que o número 

total de 1s (números 1) é sempre par para paridade par ou ímpar para pa-

ridade ímpar. O receptor, examinando o caractere recebido, deverá sempre 

encontrar o numero de bits par se o método utilizado for paridade par, ou 

ímpar para paridade ímpar.

Paridade Par Paridade Ímpar

d-bits de dados d-bits de dados
Bit de

paridade
Bit de

paridade

0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11 0

Figura 1.26: Sistema de paridades
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%209%20-%20T%E9cnicas%20de%20Detec%E7%E3o%20e%20
Corre%E7%E3o%20de%20Erros.pdf 

Esse esquema é muito restrito e pouco eficiente na detecção de erros, pois 

caso houver uma inversão par de 1s para 0s, ou vice-versa, durante a trans-

missão, o receptor não será capaz de detectar o erro, pois o teste de parida-

de estará correto. 

1.14.2 Teste de CRC
No sistema CRC, um quadro de K bits é representado por um polinômio em 

X, da ordem K-1, onde o coeficiente do termo X é dado pelo (r-1)-ésimo bit 
da sequência de K bits. Assim por exemplo, o quadro 10110001 seria repre-

sentado pelo polinômio X7+ X5 + X4 + 1.

No transmissor, o polinômio de ordem K-1 é dividido, em aritmética mó-

dulo 2, por um polinômio gerador de ordem n, tendo como resultado um 

quociente e um resto de ordem n-1. O transmissor gera sua saída dos K bits 
originais, seguidos dos n bits correspondentes ao polinômio obtido como 

resto da divisão (chamado frame check sequence – FCS). 

Ao receber os dados, o receptor realiza um processo análogo para checá-

-los. De posse dos K primeiros bits recebidos, o receptor realiza a divisão do 
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polinômio correspondente, de ordem K-1, pelo mesmo polinômio gerador 

usado no transmissor. O resto dessa divisão é comparado com os n últimos 

bits recebidos no quadro. Se os bits forem iguais, o receptor assume que 

recebeu os dados sem erros. Caso contrário, um erro é detectado.

Padrão de bit

Fórmula matemática

d bits r bits

D: bits de dados a enviar R: bits de CRC

D • 2´  XOR      R

Figura 1.27: Técnica de CRC
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%209%20-%20T%E9cnicas%20de%20Detec%E7%E3o%20e%20
Corre%E7%E3o%20de%20Erros.pdf 

Alguns polinômios geradores são largamente utilizados e padronizados. 

Como por exemplo, o modo CRC-12, que é empregado na verificação quan-

do se usa o código de seis bits, gerando um FCS de 12 bits. O modo CRC-16 

CRC-CCITT, usado para códigos de oito bits, na Europa e EUA, gerando um 

FCS de 16 bits. O CRC-32 foi escolhido pelo comitê IEEE-802 para ser utili-

zado em redes locais, gerando um FCS de 32 bits. 

Aprenda bem sobre comunicação de dados, pois esse assunto é base para 

entender redes de computadores.

Veja exemplo de um cálculo de 
CRC em: http://pt.kioskea.net/
contents/base/control.php3

O link a seguir leva a um bom 
complemento para todo o 
conteúdo abordado em RCI: 
http://www.hardware.com.br/
livros/redes/introducao.html
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Resumo
Inicialmente, os computadores funcionavam em uma estrutura centralizada, 

na qual cada um possuía o seu próprio recurso; Porém ela era cara e pouco 

funcional. Nela, diversos equipamentos dos mais variados portes trabalha-

vam de formas isoladas, o que acarretava uma série de problemas, tais como 

a duplicação desnecessária de recursos de hardware (impressoras, discos, 

etc.) e de software (programas, arquivos de dados etc.).

Nesse cenário surgiram as redes de computadores, em que um sistema de 

comunicação foi introduzido para interligar os equipamentos de processa-

mentos de dados, que antes eram operados isoladamente com o objetivo de 

permitir o compartilhamento de recursos.

Nesta aula demonstraram-se as vantagens e desvantagens do uso de redes 

computacionais. Mostraram-se também os principais paradigmas e concei-

tos sobre o funcionamento dessas redes e como as informações podem tra-

fegar por elas. Por último, exemplificaram-se os erros que podem aparecer 

durante as transmissões e como detectá-los e corrigi-los.

Atividades de aprendizagem
1. Cite as vantagens e desvantagens das redes de computadores.

2. O que levou as redes de computadores a se tornarem tão acessíveis?

3. Defina:

a) internet

b) intranet 

c) extranet

4. O que é largura de banda da rede?

5. Qual a diferença entre as seguintes formas de transmissão:

a) Multiponto e ponto a ponto.

b) Banda base e banda larga.

c) Síncrona e assíncrona.

d) Serial e paralela.

e) Circuito, pacote e mensagem.
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6. A transmissão da informação nos canais de comunicação pode ser feita 

de três formas distintas: simplex, half-duplex e full-duplex. Caracterize 

cada uma dessas formas de transmissão.

7. Qual é a diferença entre sinal analógico e sinal digital? Represente esque-

maticamente cada um desses tipos de sinal.

8. O que vem a ser digitalização do sinal?

9. O que você entende por modulação? Defina os três tipos de modulação 

que estudou.

10. Em que consiste a técnica de multiplexagem? Caracterize as multiplexa-

gens TDM e FDM.

11. Defina:

a) Atenuação

b) Distorção

c) Interferência

d) Ruído.

12. Qual a influência do ruído impulsivo nos dois tipos de transmissão, digital 

e analógica.

13. Pesquise e cite pelo menos três equipamentos geradores de ruídos.

14. Defina paridade par e paridade ímpar.

15. Quais são os tipos de comunicação que utilizam a checagem de erros por 

CRC e o porquê disso?

e-Tec BrasilAula 1 – Introdução a redes de computadores 39





e-Tec Brasil

Aula 2 – Tipos de redes de computa-
dores (MAN, WAN, LAN)

Objetivos

Definir e conceituar os tipos de classificação e as topologias de 

redes de computadores conforme o seu alcance. 

As redes de computadores são basicamente compostas por componentes de 

hardware e software que, interagindo entre si, possibilitam a conectividade 

entre os computadores. Nessa configuração, a rede local é composta de um 

circuito para a conexão que possui computadores, cabos e outros equipa-

mentos básicos.

Hardware de Rede
HUB

Cliente

Cliente

Placa de Rede
Recurso Disco Rígido

Recurso ImpressoraServidor

Figura 2.1: Elementos básicos de uma rede
Fonte: http:// www.apostilando.com.br 

•	 Servidor: é o computador que oferece um recurso a ser utilizado pelos 

elementos da rede.

•	 Cliente: é o computador que acessa os recursos oferecidos pela rede.

•	 Recurso: qualquer coisa que possa ser oferecida pela rede.

• Protocolo: é a linguagem que os elementos da rede usam para conver-

sar entre si. 

•	 Meios de ligação: são os meios físicos usados para conectar os elemen-

tos da rede.

Protocolo
É o conjunto de regras 
preestabelecidas que o 
transmissor e o receptor devem 
seguir para que ocorra a 
comunicação entre eles.
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•	 Placa de rede: é a interface que permite aos computadores acessarem 

o meio físico da rede.

•	 Hardwares de rede: são elementos concentradores usados para efetuar 

ou melhorar a comunicação da rede.

•	 Sistema operacional da rede: é o software, também chamado de SOR 

ou NOS (Network Operating System), que irá gerenciar o funcionamento 

do hardware da rede, normalmente o sistema servidor e o sistema cliente.

2.1 Sistemas operacionais de rede
Para Soares (1995), um sistema operacional nada mais é que um software 

composto de um conjunto de rotinas que gerenciam o hardware de uma 

máquina. São exemplos desses serviços: gerenciamento do uso do processa-

dor; alocação de espaço na memória principal; controle de acesso aos dispo-

sitivos de entrada e saída; gerenciamento dos sistemas de armazenamento 

de dados (arquivos); etc.

Ainda de acordo com Soares (1995), o sistema operacional de rede é uma 

extensão dos sistemas operacionais locais, acrescidos das funções necessá-

rias à operação das estações em redes, de maneira a tornar transparente ao 

usuário o uso da interconexão da estação. A interface entre as aplicações e 

o sistema operacional é baseada nas interações solicitação/resposta, em que 

a aplicação solicita um serviço e o sistema operacional (SO) em resposta, 

executa o serviço, informando o status da operação e transferindo os dados 

resultantes, se for o caso, para a aplicação.

Em redes, uma estação, ao receber um pedido de acesso a um recurso lo-

calizado remotamente, o seu Sistema Operacional de Rede (SOR), segundo 

Soares (1995), monta uma mensagem com o pedido e o envia para a estação 

remota. Nesse caso, a estação local é dita cliente da remota, devendo possuir 

a entidade ou módulo cliente – Sistema Operacional de Rede Cliente (SORC). 

Na estação remota, seu Sistema Operacional de Rede Servidor (SORS) recebe 

a mensagem e executa o pedido de serviço solicitado e envia uma mensagem 

com a resposta para a estação local. Nesse caso, a estação remota é chamada 

de servidora e deverá possuir a entidade ou módulo servidor (SORS).
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2.2 Arquiteturas peer-to-peer 
e cliente/servidor

Na arquitetura peer-to-peer ou workgroups, em todas as suas estações com-

ponentes, os sistemas operacionais de rede possuem os dois módulos, o 

SORS e SORC, devendo cada estação controlar o acesso ao seu recurso.

Já na arquitetura cliente/servidor, as estações se dividem em estações clien-

tes, que só possuem o módulo SORC, e as servidoras, que só possuem o 

módulo SORS, podendo opcionalmente possuir o módulo cliente (SORS). Os 

servidores podem ser classificados de acordo com o serviço que executam, 

tais como de servidor de arquivos, de banco de dados, de impressão, de 

comunicação, etc.

Cliente 
(entidade que solicita o serviço)
Servidor
(entidade que presta o serviço)
-dedicado
-não dedicado

Figura 2.2: Diagrama de arquitetura de redes cliente/servidor
Fonte: http://www.acemprol.com/viewtopic.php?f=16&t=6813 

2.3 Classificação das redes
O sistema de comunicação é constituído de arranjo topológico interligando 

vários módulos processadores através de enlaces físicos, ou meios de trans-

missão e protocolos, que são conjunto de regras com a finalidade de organi-

zar a comunicação. Nesse esquema, os processadores podem estar ligados, 

fisicamente por distâncias variadas, de poucos metros a milhares de km. 

Assim, as redes podem ser classificadas de acordo com a área de abrangên-

cia de seus módulos processadores, computadores (VENTURI FILHO, 2012).

2.3.1 Redes locais – LAN
As redes locais – Local Area Network (LAN) – são redes que permitem a inter-

conexão de sistemas computacionais numa pequena região. Suas caracterís-

ticas são as altas taxas de transmissão e baixa taxa de erros. São geralmente 

de propriedade privada.
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2.3.2 Redes metropolitanas – MAN
Quando as redes começam a ligar os sistemas computacionais que estão a 

distâncias maiores que uma pequena região, mas ainda dentro da área limite 

de uma cidade ou metrópole, elas são chamadas de redes metropolitanas – 

Metropolitan Area Network (MAN). Essas redes mantêm as mesmas caracte-

rísticas de uma rede local, porém cobrem distâncias maiores e normalmente 

trabalham com velocidades menores se comparadas a uma LAN. 

2.3.3 Redes geograficamente distribuídas – WAN
As Wide Area Network (WAN) são redes de comunicação de dados que in-

terligam sistemas computacionais em uma área geográfica relativamente ex-

tensa, normalmente ultrapassando uma área metropolitana. Elas oferecem 

transmissão de dados providos por operadoras, como empresas de telefonia. 

Por cobrirem distâncias maiores, normalmente trabalham com velocidades 

menores que a de uma LAN, com maiores taxas de erros.

Rede WAN

Rede
Metropolitana Rede

Metropolitana

MAMMAM

A B

C
D

EB

AD

C

Figura 2.3: Exemplo de LAN, MAN e WAN
Fonte: http://www-usr.inf.ufsm.br/~candia/aulas/espec/Aula_2_LAN_MAN_WAN.pdf.

Reforce o assunto sobre 
classificação das redes assistido 
ao vídeo disponível em: http://

www.youtube.com/watch?v=Q
dsMkd2kDVU&feature=related
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2.4 Topologias
É o layout físico de uma rede. É importante conhecer os modelos de topologias 

existentes, pois a topologia a ser utilizada é que vai caracterizar o tipo, a efi-

ciência e a velocidade de uma rede, orientada dentro de um padrão de rede.

A seguir serão descritas as topologias mais usadas nas redes computacionais.

2.4.1 Topologia totalmente ligada
Nessa topologia todas as estações estão interligadas entre si. A troca de 

mensagens entre cada par de estações se dá diretamente através de um des-

ses enlaces. Embora essa topologia apresente o maior grau de paralelismo 

de comunicação, sua implementação torna-se quase sempre impraticável, 

principalmente em redes grandes e fisicamente dispersas.

Figura 2.4: Topologia totalmente ligada
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%205%20-%20Topologias%20de%20Redes.pdf

2.4.2 Topologia em anel
Uma rede em anel consiste de estações conectadas através de um caminho 

fechado. Nessas redes, as estações são capazes de transmitir e receber dados 

nas direções possíveis. Quando uma mensagem é enviada por um nodo ou 

estação, ela entra no anel e circula até ser retirada pelo nó ou estação de 

destino, ou então até voltar ao nó fonte, dependendo do protocolo empre-

gado. Os maiores problemas dessa topologia são:

Topologia
Descreve como é o layout da 
rede de computadores através da 
qual há o tráfego de informações 
e também como os dispositivos 
estão conectados a ela.

Entenda melhor o conceito de 
topologia de rede assistindo 
ao vídeo disponível em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=ztlcl-kPrX0
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•	 pouca tolerância a falhas, pois se um dos nós abrir a rede deixa de funcionar; 

•	 erros de transmissão e processamento podem fazer com que uma men-

sagem continue eternamente a circular no anel;

•	 a expansibilidade é limitada pela performance que se quer ter na rede, 

pois quanto maior a rede, maior o tempo para a informação circular 

dentro dela.

Figura 2.5: Topologia em anel
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%205%20-%20Topologias%20de%20Redes.pdf

2.4.3 Topologia em estrela
Esse tipo de rede é composto por um nodo central que tem o controle su-

pervisor do sistema, chamado host, interligando as estações numa conexão 

ponto a ponto. É através do host que as estações podem se comunicar entre 

si. O arranjo em estrela é a melhor escolha se o padrão de comunicação da 

rede for de um conjunto de estações secundárias que se comunicam com 

o nodo central. As situações nas quais isso mais acontece são aquelas em 

que o nodo central está restrito às funções de gerente das comunicações e a 

operações de diagnósticos. Os maiores problemas dessa topologia são:

•	 no caso de ocorrer falha em uma estação ou no elo com o nodo central, 

apenas essa estação ficará fora de operação. Entretanto, se uma falha 

ocorrer no nodo central, todo o sistema poderá ficar fora do ar; 
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•	 a expansão de uma rede desse tipo só pode ser feita até um certo limite, 

imposto pela capacidade de gerenciamento do nodo central, bem como 

o desempenho obtido nessa rede é limitado pela capacidade de proces-

samento deste.

Figura 2.6: Topologia em estrela
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%205%20-%20Topologias%20de%20Redes.pdf 

2.4.4 Topologia em barra
Nessa configuração todas as estações se ligam ao mesmo meio de transmis-

são, tornando-o um meio físico compartilhado, e cada estação conectada à 

barra pode ouvir todas as informações transmitidas. Essa característica torna 

a topologia em barra ideal para as aplicações com mensagens do tipo difu-

são (para múltiplas estações). Nas topologias em barra, as falhas nas esta-

ções não causam a parada total do sistema. O maior problema está em isolar 

um defeito no próprio meio físico, já que o meio é compartilhado.

Interface de rede
terminador

Figura 2.7: Topologia em barra
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%205%20-%20Topologias%20de%20Redes.pdf
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2.4.5 Topologia em árvore
É formada por topologias em estrelas conectadas entre si. É composta por 

conexões de múltiplos elementos ativos (hubs ou switches). É o tipo de to-

pologia mais usado nas redes modernas que possuam um número grande 

de equipamentos.

Figura 2.8: Topologia em árvore
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%205%20-%20Topologias%20de%20Redes.pdf

2.4.6 Topologia híbrida 
É formada pela combinação de duas ou mais topologias de rede, o que 

permite beneficiar-se das vantagens de cada uma das topologias que a inte-

gram. É mais usada na internet e em algumas WANs.

Figura 2.9: Topologia híbrida
Fonte: http://www.cefetrn.br/~fcsjunior/Cap%EDtulo%205%20-%20Topologias%20de%20Redes.pdf
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Estude a configuração de sua rede local e procure descobrir qual é a sua 

configuração topológica.

Resumo
Nesta aula foi visto que é usual dividir as redes de computadores em três 

categorias, de acordo com sua área de cobertura: redes de área local (LAN), 

redes de área metropolitana (MAN) e redes de área alargada (WAN). 

Vimos, também, que topologia de rede é a descrição de como os compo-

nentes de rede podem estar interligados. Essencialmente, é a verdadeira 

aparência ou layout da rede. Com isso percebemos que há várias formas nas 

quais se pode organizar a interligação entre cada um dos nós (computado-

res) da rede, ou seja, que há várias topologias. Vimos também que as redes 

podem ser compostas por uma única topologia ou mais.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os componentes de uma rede? 

2. Como vimos, as redes podem ser classificadas por sua área de abrangên-

cia. Que classificações são essas e qual é a principal diferença entre elas? 

3. Preencha a tabela a seguir de acordo com a classificação que você definiu 

na questão 2:

Distância entre os elementos Abrangência Classificação
Até 10 m Sala

Até 100 m Prédio

Até 1 km Campus

Até 10 km Cidade

Até 100 km Estado

Até 1.000 km País

Até 10.000 km Continente

Acima de 10.000 km Terra

4. A WAN proporcionou o crescimento de qual rede de computadores?

5. O que é topologia de rede?

6. Qual é a principal desvantagem no uso de uma rede estruturada em 

forma de anel?
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7. O que é uma topologia totalmente conectada?

8. Por que a topologia totalmente conectada não é viável?

9. Como é feita a transmissão do sinal numa topologia em barra? O que 

isso acarreta?

10. Em sua opinião, qual o principal problema da topologia em barra, e qual 

o inconveniente disso?

11. Como funciona a topologia em anel?

12. Qual é a principal desvantagem no uso de uma rede estruturada em 

forma de anel?

13. Por que a centralização da topologia em estrela é boa? E por que ela é ruim?

14. Como é feita a ligação ao meio numa topologia em estrela?

15. A rede onde você estuda possui qual arquitetura?

16.  Qual é o sistema operacional de rede instalado nos computadores onde 

você estuda?

Redes de Computadores Ie-Tec Brasil 50



e-Tec Brasil

Aula 3 – Modelo RM-OSI

Objetivos

Compreender o porquê da necessidade de padronizar as redes de 

computadores. 

Compreender a estrutura das sete camadas do modelo de referên-

cia de conexão para redes de computadores, desenvolvida pela ISO 

chamado de RM-OSI.

3.1 Organizações de padronização e o 
modelo OSI

Para Torres (2009), protocolo é a linguagem usada pelos dispositivos de uma 

rede de modo que eles consigam se comunicar. Uma rede pode usar vários pro-

tocolos existentes no mercado. Essa situação pode levar a uma incompatibili-

dade na comunicação entre as redes, por elas “falarem” linguagens diferentes.

Ainda de acordo com Torres (2009), esse problema foi mais acentuado no 

início das redes computacionais, pois os projetos de redes desenvolvidos 

eram proprietários, e produtos somente poderiam ser instalados em redes 

oferecidas por desenvolvedores específicos e não havia possibilidade de in-

terconectividade entre os sistemas de desenvolvedores diferentes.

Para facilitar a interconexão de sistemas de computadores a International 

Standards Organization (ISO) desenvolveu um modelo de referência chama-

do Open System Interconnection Reference Model (RM-OSI) para que os 

fabricantes pudessem criar protocolos a partir dele (TORRES, 2009).

3.1.1 ISO
A International Standards Organization (ISO) é uma organização não gover-

namental formada em 1946 que define padronizações internacionais que 

devem ser obedecidas pelos seus sócios. Esses sócios fazem parte de organi-

zações nacionais de padronização de 148 países. A ISO aprova normas inter-

nacionais em todos os campos técnicos, exceto na eletricidade e eletrônica.
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Conheça mais sobre a ISO em seu site: http://www.iso.org/iso/home.html

3.1.2 Elaboração do Modelo RM-OSI
De acordo com Soares (1995), para atingir os objetivos de interoperabilida-

de, compatibilidade, portabilidade e escalabilidade de redes exigidos para a 

implementação de um sistema aberto, o modelo OSI foi desenvolvido em 

uma arquitetura estratificada e organizado em camadas (sete camadas no 

total), interfaces e protocolos, obedecendo às seguintes etapas:

•	 definição do modelo: o padrão criado para o modelo OSI define exata-

mente o que cada camada deve fazer, mas não define como isso será feito;

•	 definição dos protocolos de cada camada: definição dos padrões dos 

componentes que fazem parte do modelo (padrões de interoperabilidade 

e portabilidade), não só os relacionados à comunicação, mas também 

alguns não relacionados como a estrutura de armazenamento de dados 

e outros;

•	 definição dos perfis funcionais: realizada pelos órgãos de padroniza-

ção de cada país, que escolhem os padrões que mais lhes convém.

As camadas foram desenvolvidas para serem implementadas por hardware 

ou software. Conforme pode ser visto na Figura 3.1, o modelo RM-OSI só 

previu uma camada implementada por hardware, ou física, que interliga fi-

sicamente os elementos que estão se comunicando. As outras seis camadas 

são implementadas por softwares que se comunicam virtualmente. 

Cada camada oferece um conjunto de serviços ao nível superior, usando fun-

ções realizadas em seu próprio nível e serviços recebidos de níveis inferiores. 

Como o modelo é possuído por mais de uma camada, as interfaces fazem a 

comunicação entre camadas adjacentes.
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HOST A

NÍVEL 7 PROTOCOLO DE NÍVEL 7

Interface 6/7

Interface 5/6

Interface 4/5

Interface 3/4

Interface 2/3

Interface 1/2

NÍVEL 6

NÍVEL 5

NÍVEL 4

NÍVEL 3

NÍVEL 2

NÍVEL 1

MEIO FÍSICO

NÍVEL 5

NÍVEL 4

NÍVEL 3

NÍVEL 2

NÍVEL 1

HOST B

NÍVEL 7

NÍVEL 6PROTOCOLO DE NÍVEL 6

PROTOCOLO DE NÍVEL 5

PROTOCOLO DE NÍVEL 4

PROTOCOLO DE NÍVEL 3

PROTOCOLO DE NÍVEL 2

PROTOCOLO DE NÍVEL 1

Figura 3.1: Modelo RM-OSI
Fonte: http://jpl.com.br/redes/redes_osi.pdf

Nesse paradigma, no modelo OSI cada camada funciona de maneira inde-

pendente e possui seus próprios protocolos que são responsáveis por deter-

minadas tarefas (funções similares agrupadas na mesma camada). Com isso 

cada camada do Modelo RM-OSI só mantém contato com a sua camada 

inferior (recebendo serviços) e com a camada superior (prestando serviços). 

Essa estratificação e consequente divisão em processos independentes e 

bem definidos foram necessárias devido à grande abrangência e complexi-

dade do modelo, tornando-se assim mais fácil e rápido o desenvolvimento e 

manutenção de padrões para a interconexão de sistemas abertos.

De acordo com Torres (2009), deve-se ressaltar que o RM-OSI, por si só, não 

define a arquitetura de uma rede. Isso acontece porque ele não especifica 

com exatidão os serviços e protocolos de cada camada. Ele simplesmente 

diz o que cada camada deve fazer. Por isso, o fato de dois sistemas distintos 

seguirem o RM-OSI não garante que eles possam trocar informações entre 

si. Para que esses dois sistemas possam trocar informações entre si, é ne-

cessário que escolham as mesmas opções de serviços e de protocolos para 

todas as camadas do modelo. Para resolver esse problema, o modelo definiu 

o conceito de perfis funcionais. Assim, se esses dois sistemas seguirem o 

mesmo perfil funcional, eles garantidamente irão se comunicar entre si. 
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3.2 Camadas do modelo RM-OSI
Como já foi explicado, o modelo RM-OSI é composto por sete camadas ou 

níveis, em que cada camada presta serviço à camada imediatamente supe-

rior a ela e recebe serviços da camada imediatamente inferior. De acordo 

com Soares (1995), na transmissão, cada camada recebe o pacote da ca-

mada imediatamente superior, executa suas funções e coloca nesse pacote 

recebido o seu cabeçalho de definições e repassa-o para a camada imedia-

tamente abaixo. O processo vai se repetindo até que a camada física envia 

para o destino a sequência de bits relativa aos dados a serem transmitidos. 

Na recepção é feito o processo inverso, com cada camada retirando o ca-

beçalho de sua responsabilidade, executando seus serviços e repassando o 

restante à camada imediatamente superior.

Soares (1995) descreve alguns conceitos importantes sobre o modelo RM-OSI 

que completam o entendimento sobre a função de cada uma das camadas:

•	 Entidades: são os elementos ativos de cada camada. Podem ser em for-

ma de software ou hardware (circuitos eletrônicos). Duas entidades são 

denominadas entidades pares quando pertencem à mesma camada, mas 

a máquinas diferentes. 

•	 Serviços: são informações fornecidas e/ou procedimentos executados 

por uma entidade de uma camada n para a sua camada imediatamente 

superior (exceto se for a última camada) através do SAP. 

•	 Interface: é um elemento que define o conjunto de primitivas de ope-

ração e os serviços fornecidos pela camada n à sua camada adjacente 

superior. É o ponto-chave durante o projeto da arquitetura de rede, es-

tando diretamente vinculado à estratificação e à definição das funções 

das camadas. 

•	 SAP: Service Access Point – Ponto de Acesso aos Serviços – são endereços 

a partir dos quais é transacionado um serviço. É através dos SAPs que as 

entidades da camada n+1fornecem o IDU (informação a ser intercambiada 

com sua entidade par) para a camada adjacente imediatamente inferior.

A seguir descreveremos as camadas que compõem o modelo OSI.
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3.2.1 Física
Essa camada lida com características do meio físico de transmissão, tais como 

especificações elétricas, mecânicas, funcionais e procedurais da interface físi-

ca entre o equipamento e o meio de transmissão, ou seja, ela adapta o sinal 

ao meio físico de transmissão. Sua unidade de trabalho é o bit.

As funções da camada física são: tratar dos aspectos que dizem respeito à 

forma de representação dos bits (quanto vale o 0 e o 1); verificar quantos 

microssegundos durará um bit (intervalo de sinalização); verificar se a trans-

missão será half-duplex ou full-duplex, como a conexão será estabelecida e 

desfeita; indicar quantos pinos terá o conector da rede e quais seus signifi-

cados; gerenciar as conexões, gerenciando a qualidade de serviço das cone-

xões físicas estabelecidas e ativando-as ou desativando-as quando solicitado 

pela camada de enlace. Não é função dessa camada se preocupar com o 

significado dos bits ou com a forma como esses bits são agrupados nem 

tratar de problemas tais como erros de transmissão. 

3.2.2 Enlace de dados
Seu objetivo é o de prover uma conexão confiável sobre um meio físico. Sua 

função básica é detectar e, opcionalmente, corrigir erros que porventura 

ocorram no nível físico durante a transmissão de dados. A técnica utilizada 

para agrupar as cadeias de bits vindas do meio físico é chamada de quadros.

As funções executadas dentro desse nível, com o objetivo de providenciar 

serviços para o nível de rede são: ativação e desativação da conexão de li-

gação de dados sobre conexões físicas ativadas; delimitação e sincronização 

que permitem o reconhecimento da sequência de bits transmitidos sobre 

a conexão física; montagem e delimitação de quadros; controle da taxa de 

transmissão dos quadros (evitando que o sistema transmissor envie dados a 

uma taxa maior do que o receptor consegue processar); detecção de erros 

de transmissão, recuperação de erros. A camada de enlace é composta por 

duas subcamadas, que são: controle do link lógico – logic link control (LLC) 

e controle de acesso ao meio – media access control (MAC).

3.2.3 Rede
Sua função é fornecer ao nível de transporte uma independência quanto à 

consideração de chaveamento e roteamento associada ao estabelecimento 

e operação de uma conexão de rede comutada entre sistemas, contendo en-

tidades-aplicação que se comunicam e também a transferência de unidades 

de dados entre entidades-transporte sobre conexões de rede estabelecidas. 
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Essas conexões são ponto a ponto e possuem duas filosofias quanto ao servi-

ço oferecido: o datagrama (comutação pacotes) e circuito virtual (comutação 

de circuitos).

As funções executadas pelo nível de rede na obtenção do serviço para o nível 

de transporte são as seguintes:

•	 comutação e estabelecimento de rota através de algoritmos de rotea-

mento, permitindo selecionar a rota mais apropriada entre endereços de 

rede (origem e destino) para a transferência de dados; essas duas fun-

ções podem envolver nodos intermediários atuando como retransmis-

sores entre entidades-rede; estabelecimento de conexões de rede entre 

entidades-transporte, utilizando a conexão de ligação de dados do nível 

logo abaixo; 

•	 funções que propiciam o sequenciamento das unidades de dados na en-

trega, quando solicitado pelas entidades de transporte, a transmissão de 

dados expressos (tem por finalidade estabelecer prioridade de transmissão 

para alguns dados como sinalização e interrupção) sobre os dados normais;

•	 controle de fluxo executado pelo nível de rede na interface com o nível 

de transporte.

3.2.4 Transporte
A função da camada de transporte é garantir a entrega dos pacotes ao des-

tino e, em seguida, montá-los na ordem correta, fornecendo uma conexão 

fim a fim verdadeiramente confiável, isolando as camadas superiores da par-

te da transmissão de rede. Dessa maneira, a sua comunicação é fim a fim, ou 

seja, a camada de transporte da máquina de origem se comunica diretamen-

te com a entidade de transporte da máquina de destino (comunicação virtu-

al). A camada de transporte providencia serviços de transferência de dados 

para as entidades endereçadas sem preocupação com a sua localização. São 

funções da camada de transporte:

•	 estabelecimento e encerramento de uma conexão de transporte entre 

duas entidades-sessão; multiplexação; splitting (uma conexão de trans-

porte sobre várias conexões de rede); 

•	 segmentação e agrupamento em bloco (blocagem) das mensagens, com 

a finalidade de facilitar a transferência;
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•	 controle da sequência fim a fim; detecção e recuperação de erros fim a fim; 

•	 controle do fluxo de transmissão, de forma que o transmissor não envie 

mais dados do que o receptor tenha capacidade de receber; transferência 

de dados de acordo com a qualidade de serviço solicitada. Dois tipos de 

dados são transferidos na conexão de transporte: os dados do usuário, 

que são transferidos em sequência e sujeitos ao controle de fluxo, e os 

“dados urgentes”, que têm prioridade sobre os dados do usuário.

As funções implementadas pela camada de transporte dependem da quali-

dade de serviço desejado. Foram, então, especificadas cinco classes de pro-

tocolos baseados no serviço de circuito virtual (orientados à conexão): 

•	 Classe 0: simples, sem nenhum mecanismo de detecção e recuperação 

de erros. 

•	 Classe 1: recupera erros básicos sinalizados pela rede. 

•	 Classe 2: permite que várias conexões de transporte sejam multiplexadas 

sobre uma única conexão de rede e implementa mecanismos de controle 

de fluxo. 

•	 Classe 3: recupera erros sinalizados pela rede e faz a multiplexação de 

várias conexões de transporte sobre uma conexão de rede. 

•	 Classe 4: detecta e recupera erros e faz a multiplexação de conexões de 

transporte sobre uma única conexão de rede.

3.2.5 Sessão
A camada de sessão fornece mecanismos que permitem estruturar os circui-

tos oferecidos pelo nível de transporte, executando funções de segurança, 

reconhecimento de nome, conexão e administração de sessões que permi-

tem a comunicação entre duas aplicações (ou dois componentes da mesma 

aplicação) através da rede. Assim a camada de sessão permite o estabele-

cimento de sessões (reconhece os nós da rede local e configura a tabela 

de endereçamentos entre fonte e destino) entre os usuários localizados nas 

diversas máquinas da rede, otimizando a troca de dados entre entidades de 

apresentação, evitando que estas últimas sejam sobrecarregadas de dados, 

através do uso do controle de fluxo de transporte. 
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A camada de sessão gerencia diálogos entre dois computadores, estabele-

cendo e encerrando as comunicações. Para realizar esses serviços são utiliza-

dos os modos de transferência de dados simplex, half-duplex e full-duplex.

3.2.6 Apresentação
A camada de apresentação é a responsável pela transferência das informa-

ções de um software de aplicação da camada de sessão para o sistema ope-

racional, sendo responsável pela formatação de telas e de arquivos, de modo 

que o produto final possua a aparência desejada pelo programador. Ela atua 

sobre a sintaxe (representação) dos dados. 

Nessa camada, encontra-se definida a sintaxe abstrata (a forma como os 

tipos e os valores dos dados são definidos, independentemente do sistema 

computacional utilizado), bem como a sintaxe de transferência (a manei-

ra como é realizada essa codificação). Exemplificando: através da sintaxe 

abstrata, é definido que um caractere X deve ser transmitido. A sintaxe de 

transferência vai especificar de que maneira esse dado será codificado em 

ASCII ou EBCDIC na ocasião em que for entregue à camada de sessão. Ela 

também tem as funções de criptografia, compressão e descompressão de 

dados e conversão de padrões de redes.

3.2.7 Aplicação
A camada de aplicação se refere ao fornecimento de serviços para a rede 

de computadores, possibilitando que os processos de aplicação utilizem o 

ambiente de comunicação OSI. Entre os principais serviços oferecidos estão 

os serviços de arquivos, serviços de impressão e serviços para troca e acesso 

a informações. A camada de aplicação não é responsável por executar apli-

cativos de usuários; entretanto, ela estabelece uma interface por meio da 

qual os aplicativos podem se comunicar com a rede. Baseada em pedidos de 

um usuário da rede, essa camada seleciona serviços a serem fornecidos por 

funções das camadas mais baixas. 

As principais funções da camada de aplicação são: seleção do modo de di-

álogo (full duplex ou half duplex); determinação da qualidade de serviço 

aceitável na conexão: retardo de transferência, taxa de erro tolerável, etc.; 

identificação dos futuros parceiros na comunicação: por nome ou endereço; 

especificação de aspectos relativos à segurança: controle de acesso, integri-

dade de dados, etc.
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3.3 Transmissão de dados 
no modelo RM-OSI

O processo de transmissão no modelo OSI começa com a entrega dos dados 

a serem transmitidos pelo usuário para uma entidade do nível de aplicação 

do sistema, no sistema transmissor. Os dados do usuário recebem a deno-

minação unidade de dados do serviço – service data unit (SDU), sendo eles, 

nesse caso, a SDU do nível de aplicação. A entidade de aplicação da camada, 

de mesmo nome, junta aos dados do usuário um cabeçalho denominado 

informação de controle do protocolo – protocol control information (PCI). O 

objeto resultante dessa junção é chamado unidade de dados do protocolo – 

protocol data unit (PDU), que é formado pelo seu cabeçalho mais os dados 

do usuário. Esse PDU é então passado para o nível de apresentação.

Para a entidade do nível de apresentação, o PDU recebido da camada de 

aplicação transforma-se em SDU e ela o trata da mesma forma que o ní-

vel de aplicação trata os dados do usuário, acrescentando seu cabeçalho e 

compondo assim a PDU do nível de apresentação. Esse processo continua 

até o nível de enlace, que geralmente acrescenta um cabeçalho e um fecho 

que contém um frame check sequence (FCS) para detecção de erros. A PDU 

do nível de enlace, que é denominada quadro (frame), é transmitida pelo 

nível físico através do meio de transmissão, depois de agregar ao quadro 

seu cabeçalho e seu fecho. Quando o quadro é recebido pelo destinatário, o 

processo inverso ocorre. À medida que a unidade de dados vai sendo passa-

da para as camadas superiores, cada uma delas retira o cabeçalho e o fecho 

que foi acrescentado por sua entidade par na origem, executa as operações 

do protocolo de acordo com a informação contida no cabeçalho e passa a 

unidade de dados para a camada superior.

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Aplicação
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Rede

Enlace

FísicoD C1 C2 C3 C4 C5 C6

D C1 C2 C3 C4 C5 C6

D C1 C2 C3 C4
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SDU

SDU

PCI

C3

C4

C5

C7
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Dados DadosUsuário Sistema A Usuário Sistema B

PDU

Figura 3.2: Transmissão de dados no RM-OSI
Fonte: Elaborada pelos autores
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3.3.1 Organizações internacionais 
de padronização

Soares (1995) afirma que algumas outras organizações internacionais desen-

volvem conceitos para a área de redes que acabam virando padrões que são 

endossados pela ISO. As organizações internacionais mais conhecidas nesse 

perfil são:

•	 ANSI – American National Standards Institute (Instituto Americano de 

Padrões Nacionais).

•	 ITU – International Telecommunications Union (União Internacional de 

Telecomunicações). A ITU-T está voltada para comunicações, interfaces e 

outros padrões relativos a telecomunicações.

•	 EIA – Electronic Industries Association (Associação das indústrias eletrônicas).

•	 TIA – Telecommunications Industries Association (Associação das indús-

trias de telecomunicações).

•	 IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de enge-

nheiros elétricos e eletrônicos).

•	 IETF – Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabalho de Engenharia 

da Internet).
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Resumo
Nesta aula você pôde verificar como a Organização Internacional para a 

Normalização –, International Organization for Standardization (ISO) definiu, 

formalmente, uma arquitetura padrão com objetivo de facilitar o processo 

de interconectividade entre máquinas de diferentes fabricantes e assim lan-

çou o padrão chamado Modelo de Referência de Interconexão de Sistemas 

Abertos – Reference Model Open Systems Interconnection (OSI) ou RM-OSI.

O RM-OSI permite a comunicação entre máquinas heterogêneas e define 

diretivas genéricas para a construção de redes de computadores. Ele é divi-

do em sete camadas, de forma a se obter abstração dessas camadas. Cada 

protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada 

camada. Você aprendeu ainda que existem etapas obrigatórias para atingir 

interoperabilidade, compatibilidade, portabilidade e escalabilidade exigidas 

no sistema aberto (OSI).

Atividades de aprendizagem
1. Como você definiria um a Organização Internacional de Padronização?

2. Cite e comente cinco entidades de padronização.

3. Qual o objetivo da criação de uma estrutura de rede dividida em cama-

das, contendo em cada uma delas suas funções, serviços e protocolos 

específicos?

4. Quais as camadas do modelo OSI? Descreva sucintamente as funções de 

cada uma delas.

5. Quando ocorre erro na transmissão, qual camada, ou camadas, detecta(m) 

erros? Como ela, ou elas, fazem essa detecção? 

6. Qual camada estabelece as conexões físicas e elétricas?

7. Fazendo uma analogia com o modelo OSI, quais seriam as funções dos 

seguintes elementos de um sistema operacional de rede: 

Reforce o aprendizado sobre 
o modelo RM-OSI vendo o 
vídeo disponível em: http://
pontoderedes.blogspot.
com/2010/02/video-aula-do-
modelo-osi.html
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a) Interface de rede.

b) Driver de protocolo.

c) Logar no computador. 

d) Cliente de e-mail.

8. As camadas 2 e 4 do modelo OSI têm funções razoavelmente seme-

lhantes. No entanto, existe uma grande diferença entre elas. Qual é essa 

diferença? Por que as duas camadas são necessárias?

9. Para estabelecer a comunicação entre dois computadores, bastaria ligá-

-los fisicamente? Justifique sua resposta.

10. Os presidentes de uma fábrica de insumos e de um grande distribuidor 

de produtos de consumo popular decidem desenvolver um produto em 

parceria de forma a aumentar o volume de vendas de ambos. Para tanto, 

eles contatam os seus departamentos comerciais, solicitando que estes 

verifiquem a viabilidade do projeto. Estes, por sua vez, contatam o de-

partamento jurídico para análise das implicações legais, que, por sua vez, 

contatam seus departamentos de engenharia para discutir os aspectos 

técnicos do projeto. Os engenheiros então encaminham relatórios para 

seus departamentos jurídicos, que marcam uma reunião para decidir a 

implantação do projeto. Esse é um exemplo de protocolo multicamada 

similar ao modelo OSI? Por quê?
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e-Tec Brasil

Aula 4 – Meios físicos de transmissão: 
cabos metálicos

Objetivos

Definir, conceituar e conhecer os cabos metálicos como meios físi-

cos de ligação para redes de computadores. 

Conhecer as conectorizações existentes para esses meios físicos.

4.1 Introdução
Os meios físicos para transmissão de dados em redes de computadores defi-

nem características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais para ativar, 

manter e desativar conexões físicas que se destinam a transmitir bits entre 

entidades do nível de enlace (DUARTE, 2001).

•	 Mecânicas: referem-se ao tamanho e à forma dos conectores, pinos, 

cabos etc.

•	 Elétricas: referem-se aos valores dos sinais elétricos (níveis de voltagem 

e corrente) usados para representar bits, o tempo entre mudanças desses 

valores, as taxas de transmissão e distâncias que podem ser atingidas.

•	 Funcionais: referem-se ao significado dos sinais transmitidos nas inter-

faces do nível físico.

•	 Procedimentais: refere-se às combinações e sequências de sinais que 

devem ocorrer para que uma interface do nível físico cumpra o seu papel 

de transmitir bits.

Os serviços prestados pelo nível físico são:

•	 Estabelecimento/encerramento de conexões.

•	 Transferência de dados.

•	 Sequenciação.
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•	 Notificação de falhas.

Podemos classificar os meios de transmissão segundo o padrão IEEE 802.3, em:

•	 10Base2 – 10 Mbps – Banda Base – 185 metros por segmento de cabo 

coaxial fino.

•	 1Base5 – 1 Mbps – Banda Base – 500 metros por segmento de par trançado.

•	 10Base5 – 10 Mbps – Banda Base – 500 metros por segmento de cabo 

coaxial grosso.

•	 10BaseT – 10 Mbps – Banda Base – 100 metros por segmento de par 

trançado.

•	 10BaseF – 10 Mbps – em um enlace de fibra óptica.

•	 10Broad36 – 10 Mbps – Banda Larga – 3.600 metros por cabo coaxial 

(CATV).

A escolha do meio de físico de transmissão adequado é extremamente im-

portante para ter uma rede estável, segura, disponível e de fácil manutenção 

e manipulação. Para tanto, estudaremos os principais meios físicos para in-

terconexão de computadores.

4.2 Cabo coaxial
O cabo coaxial foi o primeiro cabo disponível no mercado. Existem quatro 

tipos diferentes de cabos coaxiais, chamados de 10Base5, 10Base2, RG-59/U 

e RG-62/U. Os cabos 10Base5 e 10Base2O são os mais usados em rede 

computacionais.

4.2.1 Cabo coaxial 10Base2
O cabo coaxial 10Base2, também chamado de cabo coaxial fino, possui im-

pedância de 50 ohms. Ele é muito usado em sistemas em banda base, que 

normalmente formam as LANs. Esse cabo não precisa de concentrador.

Cabo Ethernet fino Concetor BNC Terminador

Figura 4.1: Rede com cabo coaxial fino 
Fonte: http://www.acemprol.com/download/file.php?id=
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Um concentrador é um elemento material que permite concentrar o tráfego 

da rede que provém de vários hóspedes

4.2.2 Cabo coaxial 10base5
O cabo 10Base5, também chamado de cabo coaxial grosso, possui uma 

impedância de 75 ohms. Ele é muito utilizado em sistemas em banda larga 

e sistemas CATV. Ele chega a oferecer uma largura de banda que pode ir até 

aos 300 MHz. Isso abre a possibilidade de ele ser usado como base para uma 

rede de cabo partilhado.

Cabo Ethernet grosso

Cabo de AUI

TerminadorTransciever

Figura 4.2: Rede com cabo coaxial grosso
Fonte: http://www.acemprol.com/download/file.php?id=

4.2.3 Constituição física do cabo coaxial
O cabo coaxial, segundo Soares (1995), é constituído por um núcleo sólido 

de fio, circundado por um condutor externo, normalmente em forma de 

malha, tendo entre esses dois condutores, um dielétrico. O condutor externo 

é, por sua vez, circundado por outra camada isolante.

Invólucro Externo

Condutor Externo

Dielétrico

Banda larga Banda base

Malha de 
Fios de Cobre

Estrutura de
Alumínio

Fio de Cobre
Condutor Interno

Figura 4.3: Estrutura do cabo coaxial
Fonte: http://www.apostilaz.com.br/baixar/redes-computadores/ 
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Figura 4.4: Conectores e terminador para cabos coaxiais
Fonte: http://www.apostilaz.com.br/baixar/redes-computadores/

A função do terminador é evitar a reflexão do sinal, que causa a colisão na 

rede. Estudaremos colisão mais adiante. Em redes ethernet os terminadores 

devem ter impedância de 50 ohms (a mesma dos cabos), valor que geral-

mente vem estampado na sua ponta.

Cabo Coaxial

Cabo Coaxial

Conector BNC

Conector T

Figura 4.5: Conexão BNC (coaxial) com conectores T
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf 

Antes de prosseguir, fixe 
seus conhecimentos sobre 

cabeamento coaxial acessando: 
http://www.hardware.com.br/
livros/hardware-manual/cabo-

coaxial.html
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Cabo Coaxial

Conector BNC

Conector TTerminador

Figura 4.6: Conexão BNC (coaxial) com conectores T e terminador
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

4.3 Cabo par trançado
O cabo par trançado surgiu com a necessidade de haver cabos mais flexíveis 

e com maior velocidade de transmissão. O nome “par trançado” vem da 

sua forma de construção, já que eles são constituídos por quatro pares de 

cabos entrelaçados. Essas tranças, de acordo com Soares (1995), são feitas 

para reduzir o ruído e manter constantes as propriedades elétricas do meio 

através de todo o seu comprimento.

De acordo com Torres (2009), existem basicamente dois tipos de cabos pares 

trançados, que são:

•	 UTP: construído sem blindagem. É o mais comum e mais barato.

•	 STP: construído com uma blindagem que envolve todos os pares. 

STP é o acrônimo para shielded twisted pair e UTP o acrônimo para unshiel-
ded twisted pair.
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Figura 4.7: Cabo par trançado
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

Devido aos diversos usos do cabo par trançado, a norma EIA/TIA 568-A de-

finiu as seguintes categorias para esses cabos:

•	 Categoria 1: Cabo telefônico tradicional (voz).

•	 Categoria 2: Transmissão de dados até 4 MHz.

•	 Categoria 3: Transmissão de dados até 10 MHz.

•	 Categoria 4: Transmissão de dados até 16 MHz.

•	 Categoria 5: Transmissão de dados até 100 MHz.

•	 Categoria 5e: Transmissão de dados até 100 MHz.

•	 Categoria 6: Transmissão de dados até 250 MHz.

•	 Categoria 7: Transmissão de dados até 600 MHz.

TIA/EIA são dois organismos internacionais de padronização, conforme visto 

na aula anterior. EIA é a sigla em inglês para Aliança das Indústrias Eletrônicas; 

TIA é a sigla em inglês para Associação das Indústrias de Telecomunicações.

O cabo par trançado permite apenas ligação ponto a ponto; por isso, a 

construção de redes com ele necessita de equipamentos extras, os concen-

tradores (como hub, por exemplo). 
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Segundo a norma EIA/TIA 568, o conector utilizado junto com o par trança-

do é o RJ45.

Conector RJ-45:

• Macho (plug) 
• Fêmea (jack) 

Macho Fêmea

Figura 4.8: Conector RJ45
Fonte: http://www.getec.cefetmt.br/~fabiano/CET345_Apostila_Cabeamento_Estruturado.pdf 

Ainda de acordo com a norma EIA/TIA 568, cada um dos pares do cabo par 

trançado tem uma cor padronizada: 

•	 Par 1 – Azul(A) com Branco do Azul(BA).

•	 Par 2 – Laranja(L) com Branco do Laranja(BL).

•	 Par 3 – Verde(V) com Branco do Verde(BV).

•	 Par 4 – Marrom(M) com Branco do Marrom(BM).

A norma EIA/TIA 568 prevê dois tipos de conectorização, que são a TIA 568-

A e a TIA 568-B.

Branco/Verde
Verde
Branco/Laranja
Azul
Branco/Azul
Laranja
Branco/Marrom
Marrom

Branco/Laranja
Laranja
Branco/Verde
Azul
Branco/Azul
Verde
Branco/Marrom
Marrom

A norma EIA/TIA-568-B prevê duas montagens 
para os cabos, denominadas T568A e T568B.

T568A T568B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 4.9: Pinagem conector RJ macho
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf
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4.3.1 Conectorização de cabos UTP/RJ45
 Na conectorização do cabo RJ45 macho, é necessário o cabo, os conectores 

RJ45 de pressão para cada extremidade do cabo e de um alicate de pressão 

para conectores RJ45, também chamado de alicate crimpador.

Passos para conectorização:

1. corte o cabo de conexão horizontal no comprimento desejado (1,5m); 

2. em cada ponta, com a lâmina do alicate crimpador, retire a capa de iso-

lamento azul com um comprimento aproximado de 2 cm; 

3. prepare os oitos pequenos fios para serem inseridos no conector RJ45;

4. corte as pontas dos fios para que todos fiquem no mesmo alinhamento;

5. segure firmemente as pontas dos fios e os insira cuidadosamente dentro 

do conector, assegurando-se que os fios fiquem bem posicionados; 

6. examine o cabo e observe se as cabeças dos fios entraram totalmente no 

conector RJ45;

7. insira o conector já com os fios colocados dentro do alicate crimpador e 

pressione até o final; 

8. após a crimpagem dos dois lados, use um testador de cabos para se cer-

tificar se os oito fios estão funcionando bem.

A crimpagem das pontas do cabo obedece à destinação de uso do cabo:

•	 Direto ou normal: crimpar mesmo padrão nas duas pontas (utilização 

normal do cabo para ligar o computador em uma LAN).

•	 Cruzado (crossover): crimpar cada ponta com um padrão diferente 

(utilizado para ligar um computador direto com o outro).
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Figura 4.10: Crimpagem normal
Fonte: http://www.getec.cefetmt.br/~fabiano/CET345_Apostila_Cabeamento_Estruturado.pdf

4.3.2 Testar o cabo RJ45
Após a confecção dos cabos, é necessário testá-los por meio do uso de um 

testador. Normalmente esses testadores são compostos de duas unidades 

independentes para poder testar os cabos nos próprios locais onde eles fi-

cam instalados, muitas vezes com as extremidades localizadas em recintos 

diferentes. As unidades serão aqui definidas como testadora e terminadora. 

O teste consiste em conectar uma ponta do cabo no testador e a outra no 

terminador, depois é só ligar o testador. Com isso, no terminador, quatro 

LEDs piscarão em sequência, indicando que cada um dos quatro pares está 

corretamente ligado. 

O testador não é capaz de distinguir ligações erradas quando são feitas de 

forma idêntica nas duas extremidades.

Conectorização
Fêmea MV8

1 2

3 4

Figura 4.11: Conectorização RJ45 fêmea
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

Aprenda a crimpar cabos RJ45 
macho assistindo ao vídeo 
disponível em: http://www.
youtube.com/watch?v=xn0VSxt
pvqY&feature=related

Veja a vídeo aula e aprenda 
a testar cabos RJ45 em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=mHOgD2tUa8k
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4.4 Certificar a rede
Após construir os cabos em uma rede, é necessária a comprovação de seu 

perfeito funcionamento. Uma maneira de fazer isso é através da certificação 

baseada em normas técnicas.

4.4.1 Certificação dos cabos
Segundo a ANSI/EIA/TIA, a certificação é um teste obrigatório. Consiste em 

utilizar um aparelho, chamado cable scanner, para testar todos os pontos 

instalados da rede. Esse aparelho testa parâmetros como comprimento, re-

sistência, largura de banda suportada e imunidade a interferências externas. 

Os resultados são avaliados e registrados em um relatório de certificação por 

cabo da rede.

4.4.2 Certificação completa
Além dos testes do cabeamento estruturado, outros fatores deverão ser le-

vados em conta para permitir uma certificação completa. Para isso, deverá 

existir o envolvimento do integrador, distribuidor e o fabricante da solução 

de cabeamento. 

A certificação completa garante que:

•	 todas as normas nacionais e internacionais aplicáveis foram cumpridas;

•	 todas as práticas de projeto e instalação do fabricante foram seguidas;

•	 todos os materiais utilizados são fabricados pelo fornecedor escolhido;

•	 os materiais não foram contrabandeados ou falsificados.

Com os diagnósticos concluídos, o certificado com selo de garantia será 

adicionado na documentação do cliente.

4.5 Localizador de cabos
O localizador de cabos tem como função localizar e rastrear fios e cabos den-

tro de um grupo sem que a estrutura em que se encontram seja danificada. 

Em se tratando de linhas telefônicas, esse aparelho é indicado no auxílio à 

sua instalação, debug e manutenção. Funções:

Veja como se faz uma 
certificação de cabos RJ45 CAT 

5E em http://www.youtube.
com/watch?v=bCkFQqfCHQs&f

eature=related

Estude a diferença entre 
certificar cabos e certificar 

a rede completa acessando: 
http://www.microlan.com.br/

certificacao-de-redes.html
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•	 análise e continuidade de fios e cabos;

•	 rastreamento de fios e cabos;

•	 identificação do estado do cabo (com tráfego ou sem tráfego).

Resumo
Vimos que existem dois tipos de cabos metálicos utilizados em redes de 

computadores: cabos coaxiais e par trançado, os quais trabalham como sinal 

elétrico para transmitir dados. Vimos que os mais usados em rede de com-

putadores são os cabos de par trançado, conhecido como UTP (Unshielded 
Twisted Pair) que consiste em quatro pares de fios, normalmente de cobre, 

trançados e revestidos com PVC, que é um material isolante. 

O conector para os cabos UTP é o RJ45. Existe o conector RJ45 macho, que 

é utilizado nas extremidades dos cabos, e o conector RJ45 fêmea, que está 

presente nas placas de rede nos concentradores e nas tomadas fixas na pa-

rede, onde ligamos o cabo que vem do computador. Com isso aprendemos 

que é necessário crimpar o conector ao cabo, e depois testá-lo e certificá-lo, 

e que uma rede local LAN está organizada de forma a melhor identificá-los; 

essa organização chama-se cabeamento estruturado.

Atividades de aprendizagem
1. Em uma rede com topologia em barra usando a técnica de passagem de 

permissão como protocolo de acesso ao meio, quantos quadros de tama-

nho igual a 1 KByte, uma estação pode transmitir cada vez que recebe a 

permissão, considerando que: a taxa de transmissão é de 20 Mbps e o 

tempo máximo que uma estação pode ter a posse da permissão é de 1 ms?

2. O cabo coaxial é usado não só para tráfego de dados, mas também para 

antenas de TV. Como ele funciona?

3. Como é feito o isolamento dentro do cabo coaxial?

4. Como é feita a proteção contra interferências externas no cabo coaxial?

5. Cite uma vantagem do cabo coaxial.

6. Cite duas desvantagens do cabo coaxial.

Aprofunde seu conhecimento 
sobre crimpagem de cabos RJ45 
macho acessando: http://www.
hardware.com.br/livros/redes/
crimpando-cabos-rede.html; 
reforce seus conhecimentos 
sobre as categorias de cabos 
metálicos em: http://www.
hardware.com.br/livros/redes/
categorias-cabos.html

Assista aos vídeos, realize 
um resumo sobre o que você 
compreendeu e poste no 
ambiente virtual de ensino-
aprendizagem da disciplina: 
Veja um localizador de cabos 
funcionando acessando: 
http://www.youtube.com/
watch?v=gL2R1_mL5fo; 
conheça as extensões para 
cabos RJ45 macho em: http://
www.youtube.com/watch?
v=TpMXA1W59Lk&feature
=related; Aprenda a climpar 
cabos RJ45 fêmea assistindo 
ao vídeo: http://www.infopod.
com.br/dicas/como-climpar-o-
conector-rj-45-femea/; e assista 
à construção de um sistema 
de cabeamento estruturado 
acessando: http://www.youtube.
com/watch?v=Hh0ABO__4xE&
feature=related
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7. Hoje em dia, o cabo coaxial é muito usado em redes? Sim ou não? Por quê?

8. Você montaria uma rede hoje em dia usando cabo coaxial? Sim ou não? 

Justifique.

9. Como é um cabo par trançado por dentro?

10. Por que os fios do cabo par trançado são enrolados em pares?

11. Por que o nome “par trançado”?

12. Qual a diferença entre o cabo blindado e o não blindado? Qual a vanta-

gem em blindar o cabo? E as desvantagens?

13. Cite duas vantagens do cabo par trançado em relação a outros cabos.

14. Qual a principal desvantagem que o par trançado tem?

15. O que são as normas EIA/TIA T568A e T568B?

16. O que é um cabo crossover?

17. Como se monta um cabo crossover?
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e-Tec Brasil

Aula 5 – Meios físicos de transmissão: 
fibras ópticas

Objetivos

Definir, conceituar e aprender as fibras ópticas como meios físicos 

de ligação para redes de computadores. 

Conhecer as conectorizações usadas para esses meios físicos.

5.1 Introdução
De acordo com Torres (2009), a fibra óptica carrega informação sob a forma 

de um sinal de luz codificado, dentro do domínio da frequência do espectro 

de infravermelho. A luz possibilita à fibra óptica capacidade para transportar 

muito mais informação do que os cabos de cobre, que usam eletricidade 

para transportar os sinais. 

Fibras ópticas

O mecanismo de propagação do feixe de luz dentro da fibra óptica é regido 
pelas leis da física; refração e reflexão. 

Capa protetora

Casca

Núcleo

Enquanto os fios de cobre transportam elétrons, a fibra óptica transporta a luz.

Vantagens da fibra óptica: imunidade total à diafonia e contra EMI.

Figura 5.1: Fibra óptica
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf 

5.2 Características das fibras ópticas
Como as fibras ópticas utilizam a luz em suas transmissões, elas são imunes 

a ruídos eletromagnéticos, o que as torna atrativas para o uso em ambientes 

sujeitos a interferências de componentes elétricos e a descarga elétrica. 

As fibras ópticas, segundo Soares (1995), têm menos perda de potência de 

sinal se comparadas aos cabos metálicos. A potência do sinal luminoso é 
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apenas reduzida muito ligeiramente após a propagação através de muitos 

quilômetros. As fibras ópticas são mais seguras, pois a transmissão da luz não 

deixa rastro de informação à volta do cabo, além do que é muito difícil inter-

ceptar um cabo de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica são muito pequenos 

(aproximadamente da espessura de um fio cabelo) e têm muito mais capa-

cidade de transmissão. Por exemplo, 900 pares de fios colocados em 300m 

num prédio pesam 2.000 kg. Duas fibras ópticas fazendo a mesma distância 

e uma capacidade de informação muito superior pesam apenas 35 kg.

As fibras ópticas possuem algumas limitações importantes, como a junção 

problemática das fibras e as dobras que podem atrapalhar a reflexão da luz.

(n )3

(n )1

núcleo (n )1

núcleo casca (n )3

casca (n )3

casca (n  < n1)3

λ

a) Estrutura cilíndrica

b) Seção transversal

c) Corte longitudinal

Reflexão interna da Fibra Óptica

Núcleo (n )1

Casca 

Eixo

Normal

Ângulo Crítico

Figura 5.2: Estrutura de uma fibra óptica e reflexão interna
Fonte: http://www.apostilaz.com.br/baixar/redes-computadores/ 

5.3 Composição das fibras ópticas

Sinal Luminoso 1

Sinal Luminoso 2

Figura 5.3: Diagrama da reflexão interna total em uma fibra óptica
Fonte: http://informatica.hsw.uol.com.br/fibras-opticas2.htm
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De acordo com Soares (1995), o cabo ótico é formado por um filamento de 

sílica ou plástico, por onde é feita a transmissão de luz, e utiliza o princípio 

de refração dessa luz como modo de funcionamento. Ao redor desse fila-

mento existem outras substâncias de menor índice de refração, chamadas 

de casca. Torres (2009) divide as fibras em três tipos: multímodo degrau, 

multímodo com índice gradual e monomodo.

5.4 Tipos de fibras ópticas
São dois os tipos de fibras ópticas: as multímodos e as monomodos. As fi-

bras multímodos possuem dois modelos de acordo com o índice de refração: 

gradual e degrau. 

5.4.1 Fibras multímodo degrau
São as mais simples e foram as primeiras a ser produzidas. O seu funciona-

mento é baseado no fenômeno da reflexão total da luz interna na casca de 

índice de refração mais baixo. O termo degrau vem da existência de uma 

descontinuidade na mudança de índice de refração na fronteira entre o nú-

cleo e a casca da fibra (ou seja, possuem índices de refração bem diferentes). 

A qualificação multímodo refere-se à possibilidade de que vários feixes em 

diferentes ângulos se propaguem através de diferentes caminhos pela fibra

O grande problema nesse tipo de fibra é o fenômeno de dispersão modal, 

pois os feixes de luz se propagarão por diversos caminhos, fazendo com que 

sua chegada seja em tempos diferentes, levando a possibilidade de interfe-

rência entre pulsos consecutivos.

Fibra multimodo 
de índice degrau

Banda: até 35 Mhz.km
Núcleo: entre 50 e 400 mm
Atenuação: maior que 5 dB/km

62,5 microns

125 microns

Figura 5.4: Características da fibra multímodo degrau
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf
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5.4.2 Fibras multímodo com índice gradual
Nesse tipo de fibra, em vez de haver uma mudança abrupta de índice de refra-

ção do núcleo para a casca, esse índice vai diminuindo gradualmente de forma 

contínua, diminuindo a atenuação do sinal e o efeito da dispersão modal.

Fibra multimodo 
de índice gradual

Banda: até 500 Mhz.km
Núcleo: entre 125 e 50 mm
Atenuação: 3 dB/km

62,5 microns

125 microns

Figura 5.5: Características da fibra multímodo gradual
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

5.4.3 Fibras monomodo
Esse tipo de fibra é construído com núcleos de diâmetro muito pequeno. Esse 

diâmetro reduzido do núcleo faz com que a fibra atue como um guia de onda, 

permitindo a propagação de um único modo de luz paralelo ao eixo, evitando 

a dispersão modal e permitindo velocidades mais altas de transmissão.

Fibra monomodo Banda: até 100 Ghz.km
Núcleo: 8 micrometros (µm)
Atenuação: entro 0,2 dB/km e 0,7 dBkm

9 microns

125 microns

Figura 5.6: Características da fibra monomodo gradual
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf 

5.5 Emendas das fibras ópticas
Emenda é o processo de unir dois fios de fibra (processo chamado de splicing). 

Existem três tipos de emenda: mecânica, por fusão e por conectorização.

5.5.1 Emenda mecânica
Na emenda mecânica (mechanical splicing), que é um sistema de aplicação 

manual, as duas partes são unidas usando um suporte, e as partes são cola-

das usando uma resina especial, desenvolvida para não obstruir a passagem 

da luz. O problema dessa emenda é que ela é frágil.

Redes de Computadores Ie-Tec Brasil 78



Partes do sistema Fibrlock II

Sistema Fibrlock  fechado

Fibras Ópticas

Cobertura

Fibras Ópticas

Fibras Ópticas

Conector Fibrlock II 
fechado

Fibras Ópticas

Centralizadores finais

Corpo do Conector

Centralizadores
finais

Elemento de Travamento

Figura 5.7: Conector mecânico tipo Fibrlock II
Fonte: http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/armario-optico-rede-aerea-distribucion/armario-optico-rede-aerea-
-distribucion.pdf

5.5.2 Fusão
Na fusão (fusion splicing), as duas partes são unidas e submetidas a um arco 

elétrico que derrete o vidro e solda-as, criando uma junção permanente. Os 

aparelhos de fusão atuais fazem a junção de forma semiautomatizada.

Fibras Ópticas

Fibras Ópticas

V Groove V Groove

Eletrodos

Eletrodos

Figura 5.8: Esquema do dispositivo de fusão das fibras
Fonte: http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/armario-optico-rede-aerea-distribucion/armario-optico-rede-aerea-
-distribucion.pdf

Veja como é feita uma fusão 
em uma fibra óptica acessando: 
http://www.youtube.com/
watch?v=sDJKtl2InKQ. Faça 
um resumo sobre como é feita a 
fusão de uma fibra, dizendo em 
que fenômeno essa fusão está 
baseada, poste no AVEA e monte 
um fórum de discussão para ver 
a opinião de outros colegas.
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5.5.3 Emenda por conectorização
Na emenda por conectorização as partes das fibras ópticas não são unidas, 

mas posicionadas muito perto uma parte da outra. Isso é conseguido através 

do uso de adaptador. Esse tipo de emenda é executado de forma rápida, 

desde que os conectores já estejam instalados nos cordões ópticos.

Alinhador de Precisão

Adaptador Óptico
Conector Óptico

Conector Óptico

Figura 5.9: Emenda óptica através de adaptador
Fonte: http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/armario-optico-rede-aerea-distribucion/armario-optico-rede-aerea-
-distribucion.pdf

Deslocamento lateral Inclinação angular

Separação na terminação Qualidade de terminação

Z

D θ

Figura 5.10: Fontes de perdas de luz nas emendas
Fonte: http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/armario-optico-rede-aerea-distribucion/armario-optico-rede-aerea-
-distribucion.pdf 

5.6 Conectores de fibras
Para Torres (2009), existem vários tipos de conectores de fibras. Hoje são mais 

comuns quatro tipos de conectores: LC, SC, ST e MT-RJ. Os conectores ST e 

SC são muito usados em rede de até 100 Mbps multímodo ou monomodo. O 

LC é mais comuns em fibras monomodo para redes CAT 6 em até 10 Gbps. 

O conector MT-RJ é um padrão que utiliza um ferrolho quadrado, com dois 

orifícios (em vez de apenas um) para combinar as duas fibras em um único 

conector. O conector MT-RJ vem substituindo os conectores SC e ST em cabos 

de fibra multímodo, mas ele não é muito adequado para fibra monomodo.
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MT-RJ

ST SC

LC

Figura 5.11: Conectores de fibra
Fonte http://www.mandarino.pro.br/Sites/NovoRedes/Cabeamento/cab28.htm

5.7 Transceivers
A finalidade do transceiver (transceptores) é transformar os sinais óticos re-

cebidos através do cabo em sinais elétricos que são enviados ao concentra-

dor e vice-versa. 

Figura 5.12: Transceiver 10GBASE-LR para fibra óptica
Fonte: www.jsl-online.net/Imgs/content/page_180/Fibra_optica.pdf

Veja a conectorização de 
uma fibra óptica SC em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=cLUnfxvu-t8
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Figura 5.13: Elementos de fibras ópticas 
Fonte: http://www.microplex.com.br/conteudo/prod_fibra_optica.html

5.8 Fontes de luz
Soares (1995) descreve dois dispositivos de conversão eletro-ópticos usados 

para transmissão por fibra óptica, que são o LED (Light Emition Diode) e o 

ILD (Injection Laser Diode), ambos semicondutores.

Quadro 5.1 Comparação entre laser e LED para fibras ópticas

Características Laser LED

Potencia óptica Alta Baixa

Custo Alto Baixo

Utilização Complexa Simples

Largura de espectro Estreita Larga

Velocidade Rápido Lento

Divergência na emissão Menor Maior

Acoplamento na fibra monomodal Melhor Pior

Sensibilidade à temperatura Substancial Insignificante

Taxa de dados Alta Baixa

Modo Multímodo e monomodo Multímodo

Distância Longa Curta
Fonte: Elaborada pelos autores 
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Os dados a serem transmitidos nesses dispositivos são modulados num feixe 

de luz usando técnicas de modulação da frequência. Os sinais serão tratados 

no receptor por um pin FET (Field Effect Transistor) e um demodulador.

Quadro 5.2: Comparativo de cabos

Características
Cabo coaxial thin-
net (10Base2)

Cabo coaxial thin-
cknet (10Base5)

Par trançado 
(10BaseT)

Fibra óptica

Comprimento de 
cabo utilizável

Mais caro do que o 
par trançado

Mais caro do que o 
thinnet

O mais barato O mais caro

Taxas de transmis-
são

185 metros 500 metros 90 metros 2km até 60km

Flexibilidade
Razoavelmente 
flexível

Menos flexível O mais flexível Não-flexível

Facilidade de insta-
lação

Fácil de instalar Fácil de instalar
Muito fácil; possivel-
mente já instalado

Difícil de instalar

Suscetibilidade à 
interferência

Boa resistência à 
interferência

Boa resistência à 
interferência

Suscetível à interfe-
rência

Não suscetível à 
interferência

Utilizações prefe-
ridas

Locais de  tamanho 
médio ou grande 
com necessidades de 
alta segurança

UTP - locais menores 
sujeitos a restrições 
de orçamento 
STP - Token Ring de 
qualquer tamanho

Instalação de qual-
quer tamanho que 
exija velocidade 
alta, segurança de 
dados e integri-
dade

Fonte: http://www.sergio.pro.br/trabalhos/29_meios_fisicos_de_transmissao.pdf 

Resumo
Vimos que a fibra óptica é feita de vidro ou de materiais poliméricos e pos-

suem a capacidade de transmitir dados em forma de luz. A transmissão da 

luz pela fibra segue um princípio único, que é de índice de refração da luz. 

Na fibra é lançado um feixe de luz numa de suas extremidade e, pelas carac-

terísticas ópticas do meio, esse feixe percorre a fibra em reflexões sucessivas. 

A fibra possui no mínimo duas camadas: o núcleo (filamento de vidro) e o 

revestimento (material eletricamente isolante). No núcleo, ocorre a transmis-

são da luz propriamente dita. A transmissão da luz dentro da fibra é possível 

graças a uma diferença de índice de refração entre o revestimento e o nú-

cleo, sendo que o núcleo possui sempre um índice de refração mais elevado, 

característica que, aliada ao ângulo de incidência do feixe de luz, possibilita 

o fenômeno da reflexão total.

Para transmitir dados pela fibra óptica, são necessários equipamentos es-

peciais, que contêm um componente fotoemissor, que pode ser um diodo 

emissor de luz (LED) ou um diodo laser.

Fixe seus conhecimentos 
vendo esse vídeo de como 
funciona as fibras ópticas: 
http://www.youtube.com/
watch?v=nXBiReoqxAo
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Atividades de aprendizagem
1. O que é uma fibra óptica e como funciona?

2. Por que uma fibra óptica consegue atingir taxas de transmissão tão altas?

3. Pode-se passar uma fibra óptica próxima a um cabo de energia elétrica? 

Sim ou não. Por quê?

4. Quais são os tipos de fibra óptica?

5. Podemos usar LEDs ou lasers como emissores de luz numa fibra óptica. 

Cite duas diferenças entre eles.

Para assistir ao vídeo que tem 
a finalidade de mostrar como 

são fabricadas as fibras ópticas, 
acesse: http://www.youtube.
com/watch?v=EK9bblRKayA

Aprofunde seu conhecimento 
sobre fibras ópticas acessando: 

http://informatica.hsw.uol.com.
br/fibras-opticas.htm

Assista ao vídeo que mostra a 
fusão de fibra óptica, disponível 
em: http://www.youtube.com/
watch?v=M2w80RI31i8&fea
ture=related. Faça um estudo 

comparativo com o resumo que 
você fez na subseção 5.5.2 e 

poste no AVEA, no mesmo fórum 
que você havia lá montado
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e-Tec Brasil

Objetivos

Definir, conceituar e aprender outras tecnologias de meios de liga-

ção para redes de computadores.

Conhecer as conectorizações que são usadas por esses meios físicos.

Aula 6 – Meios físicos de transmissão:  
outras tecnologias

6.1 Introdução
Além das fibras ópticas e dos cabos metálicos, existem outras tecnologias 

de acesso fixo. Nesta aula serão apresentadas essas outras tecnologias de 

transmissão de dados mais utilizadas. 

6.2 Rádio
Segundo Soares (1995), a constituição de redes baseadas em ondas de rádio 

é composta de antenas ou dispositivos de emissão e recepção, que devem 

estar em linha de visada para transmitir e receber os sinais. Os rádios utili-

zados para a transmissão de dados são chamados de rádios digitais.

antena

antena

Figura 6.1: Rádio
Fonte: www.palasatena.edu.br/arquivos/ludis/Redes.doc

Linha de visada
É uma linha imaginária que une 
dois objetos sem interceptar 
obstáculos de modo que um 
ponto na posição de um dos 
objetos possa ver o outro.
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6.3 Micro-ondas
Ainda de acordo com Soares (1995), as micro-ondas funcionam basicamente 

como o rádio, tendo a necessidade de que o emissor e o receptor estejam 

em linha de visada. A diferença é que o sistema de micro-ondas opera com 

frequência mais elevada que o rádio. 

Figura 6.2: Micro-ondas
Fonte: http://homepages.dcc.ufmg.br/~mateus/compmovel/aula5.pdf 

6.4 Satélite
De acordo com Dantas (2002), o satélite de comunicação (algumas vezes 

abreviado para COMSAT) é definido como um satélite artificial para fins de 

telecomunicações. Os mais modernos desses artefatos usam órbitas geoes-

tacionárias, órbitas Molniya ou baixas órbitas polares.

Satélite

Estação de
base

Trajetória orbital
do satélite

Ponto de partida
descendente

Ponto de partida
ascendente

Trajetória de rotação
da Terra

Figura 6.3: Comunicação via satélite
Fonte: www.pucsp.br/~victor/disciplinas2002/redes2002/t2b1-02.ppt 
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O satélite contém um transponder que consiste em um receptor de rádio 

e um transmissor. O transponder aceita uma transmissão de rádio entrante 

amplificando-a e transmite o sinal para a Terra em um ângulo ligeiramente di-

ferente do que chegou. Uma estação terrestre em um lado do oceano trans-

mite um sinal ao satélite, que o envia então a uma estação no outro lado. 

Devido ao fato de ser caro colocar um satélite de comunicação em órbita, um 

único satélite contém geralmente múltiplos transponders que operam.

6.5 Redes wireless
As redes wireless ou Wi-Fi (Wireless Fidelity) são redes que pertencem à clas-

se de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) baseados no padrão IEEE 

802.11. O padrão Wi-Fi opera em faixas de frequência que não necessitam 

de licença dos órgãos governamentais de telecomunicações para instalação 

e/ou operação. Esse fato as torna atrativas. 

Para se ter acesso à internet através de rede wireless, o dispositivo móvel 

sem fio deve estar no raio de ação ou área de abrangência de um ponto de 

acesso (normalmente conhecido por hotspot) ou local público onde opere 

rede sem fios. Elas ainda podem ser usadas em combinação com LANs cabe-

adas, onde os pontos que necessitam de mobilidade são ligados à rede pelo 

meio de wireless e as estações fixas são ligadas à rede via cabo.

6.5.1 Padrões mais usuais de redes Wi-Fi
•	 Padrão IEEE 802.11a: Padrão Wi-Fi para frequência 5 GHz com capaci-

dade teórica de 54 Mbps.

•	 Padrão IEEE 802.11b: Padrão Wi-Fi para frequência 2,4 GHz com capa-

cidade teórica de 11 Mbps. 

•	 Padrão IEEE 802.11g: Padrão Wi-Fi para frequência 2,4 GHz com capa-

cidade teórica de 54 Mbps.

•	 Padrão IEEE 802.11n: Padrão Wi-Fi para frequência 2,4 GHz e 5 GHz 

com capacidade teórica de 540Mbps.

Estude mais profundamente 
o funcionamento das 
comunicações via satélite 
acessando: http://www.
hardware.com.br/tutoriais/
jubarte/pagina7.html

Obtenha mais informações 
sobre os satélites artificiais no 
endereço: http://pt.wikibooks.
org/wiki/Intro%C3%A7%C3%
A3o_%C3%A0_comunica%
C3%A7%C3%A3o_entre_
computadores_e_tecnologias_
de_rede/Comunica%C3%A7%
%C3%A3o_via_sat%C3%
A9lite
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Rede Wireless
A figura ao lado mostra a 
aplicação deste tipo de 
roteador. Ele é portanto:

Router
Switch

Access Point
Print Server

Exemplo:
D-LINK DI- 713P

Figura 6.4: Rede wireless
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

6.5.2 Topologias da rede (modos)
Segundo Engst (2005), esta é a classificação de redes wireless quanto ao 

espaço físico:

•	 Indoor: dizemos que uma WLAN é indoor quando o sinal está sendo 

transmitido em ambiente fechado, normalmente na presença de muitos 

obstáculos; um escritório é um bom exemplo. Seu alcance é pequeno, 

ficando em torno de até 300 metros. 

INTERNET

Figura 6.5: Sistema indoor
Fonte: http://www.gtsnetwork.com.br/index.asp?dep=9994&marca=1&pdcat=6&nomec=Wireless&idProd=309
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•	 Outdoor: dizemos que uma WLAN é outdoor quando o sinal está sendo 

transmitido em ambiente aberto. Nesse caso, o objetivo é a interligação 

entre prédios ou localidades remotas, muitas vezes a alguns quilômetros 

de distância.

Usuário Doméstico

Provedor de 
Internet

Condomínio 

Condomínio 

Condomínio 

Usuário Doméstico

Empresa 

Figura 6.6: Rede wireless outdoor
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

Ainda de acordo com Engst (2005), esta é a classificação das rede wireless 
quanto ao tipo de conexão: 

•	 Ad-hoc:é composta por estações dentro de um mesmo espaço que se 

comunicam entre si sem a ajuda de uma infraestrutura. Qualquer estação 

pode estabelecer uma comunicação direta com outra estação.

Notebook

Desktop

Figura 6.7: Rede wireless modo ad-hoc
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf

ídeo Aula: ensinando como criar 
uma rede ad-hoc no Windows 
7 http://www.youtube.com/
watch?v=c3UY4PwUN8E. Faça 
passo a passo de como construir 
uma rede ad-hoc e poste no 
AVEA no fórum da disciplina.
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•	 Infraestruturada: possui um ponto de acesso que é responsável por 

quase toda a funcionalidade da rede. As estações se comunicam entre si 

usando esse ponto de acesso.

- Necessidade de um potnto de acesso (AP);
- Comunicação cliente-cliente não é permitida;
- Toda a comunicação é feita com AP;
- Centralização do tráfego;
- Todo o tréfego da Rede passa pelo AP.

Figura 6.8: Rede wireless modo infraestrutura
Fonte: http://www.pacoval.net/sophos/redes-aplicadas-2011/Aula-01-Meios-Transmiss%c3%a3o-Parte01.pdf 

6.6 Infravermelhos
As redes baseadas em infravermelhos ou lasers, segundo Dantas (2002), 

utilizam a mesma tecnologia dos controles remotos sem fio usados em apa-

relhos de TV. Para haver uma conexão de rede de infravermelho é necessário 

alinhar os dois dispositivos para estabelecer um vínculo de conexão. Por esse 

motivo, elas são especialmente convenientes para computadores pequenos 

e portáteis, pois um computador portátil que use infravermelho pode ter 

todo o hardware de comunicação embutido.

Porta Infravermelho

Figura 6.9: Porta infravermelho de um notebook
Fonte: http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=INFRAREDUSB

Veja como construir uma área de 
abrangência de uma rede WI-FI 
em: http://www.youtube.com/
watch?v=3hMofiziDc4&featur

e=related

Aprenda a montar uma rede 
sem fio usando um roteador de 

banda larga em http://www.
clubedohardware.com.br/

artigos/1331

Veja artigo sobre segurança 
em redes wireless acessando: 

http://pontoderedes.blogspot.
com/2010/01/dicas-para-se-ter-

uma-rede-wireless.html
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6.7 Bluetooth
A proposta da tecnologia bluetooth é habilitar os usuários para conexão de 

uma grande variedade de dispositivos de computação e telecomunicações 

de maneira simples e fácil (DANTAS, 2002). Essa tecnologia é usada para 

transmissão de dados via sinais de rádio de alta frequência, entre 2402 e 

2480 GHZ. Sua desvantagem é a velocidade da conexão, que raramente 

passa de 700kb/s, o alcance é de no máximo 10 metros, e só podem ser 

ligados oito acessos simultâneos. 

PC

Alto-falante Palm

Impressora

Fone de ouvido

Celular

Figura 6.10: Rede bluetooth
Fonte: http://www2.eletronica.org/artigos/eletronica-digital/bluetooth

6.8 PLC (Power Line Communications)
De acordo com Ferreira (2012), o Power Line Communications (PLC) é um 

sistema que permite a transmissão de sinais de internet, voz, vídeo e comuni-

cação digital e analógica, por meio da rede elétrica. Existem dois tipos de PLC:

•	 o primeiro é o interior (indoor), em que a transmissão é conduzida usan-

do a rede elétrica interna de um apartamento ou de um prédio;

•	 o segundo é o exterior (outdoor), em que a transmissão é conduzida 

usando a rede pública exterior de energia elétrica.

O princípio básico de funcionamento das redes PLC é que, como a frequên-

cia dos sinais de conexão é na casa dos MHz (1 a 30 MHz), e a energia elétri-

ca é da ordem dos Hz (50 a 60 Hz), os dois sinais podem conviver harmonio-

Aprofunde seus conhecimentos 
sobre redes PLC assistindo 
à vídeo aula disponível em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=Pb1aT_FRQp8
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samente, no mesmo meio. A internet sob PLC possui velocidade simétrica, 

ou seja, você tem o mesmo desempenho no recebimento ou envio de dados.

De acordo com Ferreira (2012), o sinal a ser enviado pela linha elétrica é 

chamado de BPL e sai da central, indo para o injetor, que vai se encarregar 

de enviá-lo para a rede elétrica. No caminho, repetidores têm a função de 

evitar que os transformadores filtrem as altas frequências. Chegando perto 

do destino, o extrator retira o sinal, deixando-o pronto para uso da casa, 

chegando até o modem BPL, que vai converter para uso pelo computador, 

através de uma porta Ethernet ou USB.

Acesso BPL
Rede Elétrica

MV

Injetor 
BPL

Repetidor 
BPL

Extrator
BPL

Rede Elétrica
LV

Transformador
Distribuidor

Casa com BPL

Modem BPL

Saída

Dados / Internet

Figura 6.11: Funcionamento da rede PCC
Fonte: http://www.hardware.com.br/artigos/internet-rede-eletrica

Subestação Injeta
Sinal BPL

Passando fora do
Transformador

Pólo e Linha 
de Distribuição

Distribuição

Concentrador
(Fibra, cooper, etc)

Concentrador
(Fibra e outros)

Extrator BPL

Residência

Linhas Prioritárias para
Hospitais, Polícia 
e Bombeiros

Figura 6.12: Sistema distribuição BPL
Fonte: http://www.hardware.com.br/artigos/internet-rede-eletrica/ 
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6.9 Conexão via cabo USB
O cabo USB-USB usado para conectar dois micros é chamado “bridged” (ou 

“cabo de rede USB”), porque possui um pequeno circuito eletrônico no meio 

do cabo permitindo que os dois micros conversem entre si (TORRES, 2006).

A finalidade do circuito eletrônico é controlar o fluxo de dados entre os dois 

conectados para a troca de dados. Apesar de ter uma alta taxa de transfe-

rência, cada porta USB só permite ligação ponto a ponto.

Cabo de rede USB (bridged)
Circuito eletrônico localizado no meio do 

cabo para conexão em rede USB

Figura 6.13: Cabo de rede USB
Fonte: http://www.skin-sistem.com/Arquivos/Artigos/Internet/Redes/Conectar_Pcs_Via_USB.php

6.10 WiMAX (IEEE 802.16) 
As conexões WiMAX são redes sem fio para uso em redes MANs, pois pos-

suem alcance de até 50 km a 1 Gbps. Elas possuem como vantagens custos 

mais baixos para implantação de infraestrutura e acesso à internet em movi-

mento; como desvantagem está a interferência gerada por causas meteoro-

lógicas e demora na regulamentação e na definição do uso. 

Na prática, o WiMAX funcionaria como o Wi-Fi, mas a velocidades mais 

altas, em distâncias maiores e para um número bem maior de usuários. O 

WiMAX poderia acabar com as áreas que hoje não têm acesso à internet de 

banda larga porque as empresas de telefonia e TV a cabo ainda não levaram 

os fios necessários até esses remotos locais (Grabianowski; BRAIN, 2012).

De acordo com Grabianowski e Brain (2012), os padrões WiMAX são:

•	 Nomádico (ou fixo) (IEEE 802.16-2004): é o padrão de acesso sem fio 

de banda larga fixa (também conhecido como WiMAX fixo).

e-Tec BrasilAula 6 – Meios físicos de transmissão: outras tecnologias 93



•	 Móvel (IEEE 802.16-2005): o 802.16e é o padrão de acesso sem fio de 

banda larga móvel, o WiMAX móvel, que trabalha com velocidades de 

até 100Mbp/hora.

Ainda de acordo com Grabianowski e Brain (2012), um sistema WiMAX 

consiste em duas partes: 

•	 Torre WiMAX: que é parecida em seu conceito com a torre de telefonia 

celular – uma única torre WiMAX pode fornecer cobertura para uma área 

muito grande – aproximadamente 8.000 km2. 

•	 Receptor WiMAX: o receptor e a antena poderiam ser uma pequena 

caixa ou um cartão PCMCIA, ou poderiam ser integrados ao laptop como 

o Wi-Fi o é hoje. 

COMO FUNCIONA A CONEXÃO WIMAX

REDE ISP

SEM LINHA
DE VISTA DE

TRANSMISSÃO

INFRA-ESTRUTURA
DA INTERNET

REDE DE ÁREA
LOCAL RESIDENCIAL

TRANSMISSOR
WIMAX 802.16

LINHA DE VISTA DE
TRANSFERÊNCIA DE

DADOS ENTRE USUÁRIOS
DISTANTES ARA A
REDE CENTRAL

Figura 6.14: Funcionamento do WiMAX
Fonte: http://informatica.hsw.uol.com.br/wimax1.htm 

Veja o funcionamento de 
uma rede WiMAX em: http://
informatica.hsw.uol.com.br/

wimax1.htm
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6.11 Cabeamento estruturado
Um sistema de cabeamento estruturado consiste em um conjunto de pro-

dutos de conectividade, como cabos, tomadas, plugues e componentes de 

conexão, instalados dentro de normas locais, nacionais, internacionais e de 

fabricantes, tendo como características básicas (REGINATO, 2006):

•	 Arquitetura aberta;

•	 Meio de transmissão e disposição física padronizado;

•	 Aderência a padrões internacionais;

•	 Projeto e instalação sistematizados.

A ideia básica do cabeamento estruturado é fornecer ao ambiente de traba-

lho um sistema que facilite a instalação e remoção de equipamentos, sem 

muita perda de tempo. Dessa forma, pode haver vários pontos de rede já 

preparados para receber novas máquinas. Assim, ao trocar um micro de lu-

gar ou na instalação de um novo micro, não haverá a necessidade de fazer 

o cabeamento até o concentrador.

A ideia central do cabeamento estruturado é cabear todo o ambiente de 

forma a colocar pontos de rede em todos os lugares onde eles possam ser 

necessários. Todos os cabos vão para um ponto central, onde ficam os con-

centradores e outros equipamentos de rede. Os pontos não precisam ficar ne-

cessariamente ativados, mas a instalação fica pronta para quando precisar ser 

usada. A ideia é que a longo prazo é mais barato instalar todo o cabeamento 

de uma vez, de preferência antes do local ser ocupado, do que ficar fazendo 

modificações cada vez que for preciso adicionar um novo ponto de rede.
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Cabeamento horizontal

Backbone ( Cabeamento vertical)

Área de trabalho

Centros de telecomunicações

Salas de equipamentos

Facilidades de entrada

Administração

Figura 6.15: Exemplo de cabeamento estruturado
Fonte: http://www.cefetrn.br/~salesfilho/pages/comum/Estrutura_fisica_redes_v1.ppt 

A norma ANSI/EIA/TIA 568 dividiu o sistema de cabeamento estruturado em 

seis subsistemas, sobre os quais, para um melhor entendimento, mostrare-

mos a seguir uma breve abordagem:

•	 Cabeamento horizontal (horizontal cabling): compreendido pelas 

conexões da sala de telecomunicações (TR) até a área de trabalho (WA).

•	 Cabeamento backbone (backbone distribution): esse nível realiza a 

interligação entre os TRs, salas de equipamentos e pontos de entrada 

(EFs). Ele é principalmente constituído dos cabos de backbone e cross-
-connections intermediário e principal, cabos de conexão, conexão entre 

pavimentos e cabos entre prédios (campus backbone).

•	 Área de trabalho (work area): local físico onde o usuário trabalha com 

os equipamentos de comunicação. O nível é construído pelos PCs, tele-

fones, etc., cabos de ligação e eventuais adaptadores.

•	 Sala de telecomunicações (telecommunications room – TR): é o 

espaço destinado para a acomodação de equipamentos, terminação e 

manobras de cabos. É o ponto de conexão entre o backbone e o cabea-

mento horizontal. Os cross-connects são alojados nos TRs, podendo ou 

não possuir elementos ativos.

•	 Sala de equipamentos (equipment room): local onde são abrigados os 

principais equipamentos ativos da rede, como PABX, servidores, switches, 
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hubs, roteadores, etc. Nesse local, costuma-se instalar o principal painel 

de manobras ou main cross-connect, composto de patch panels, blocos 

110 ou distribuidores ópticos.

•	 Entrada do edifício (entrance facility): é o ponto onde é realizada a 

interligação entre o cabeamento externo e o intraedifício dos serviços 

disponibilizados (entrada da LP e PABX, por exemplo).

De acordo com Reginato (2006), o cabeamento estruturado pode começar 

pelo primeiro nível hierárquico, que é a sala de equipamento (equipment 
room), conhecido também como área central da rede, onde ficam os ser-

vidores, os concentradores e a ligação com a internet. Depois temos o se-

gundo nível hierárquico, representado pelos armários de telecomunicações 

(telecommunications closed). O armário de telecomunicações é um ponto 

de distribuição de onde saem os cabos que vão até os pontos individuais. 

Normalmente é usado um rack contendo todos os equipamentos, que é 

também instalado em uma sala ou em um armário de acesso restrito. Além 

dos concentradores, outro equipamento muito usado no armário de teleco-

municações é o patch panel, ou painel de conexão. Ele é um intermediário 

entre as tomadas de parede e os pontos de conexão no armário.

Depois do armário, temos o terceiro nível hierárquico, a rede secundária (que 

na norma internacional é chamada de “horizontal cabling”, ou cabeamento 

horizontal), composta pelos cabos que ligam o armário de telecomunicações às 

tomadas onde são conectados os PCs da rede. Esses cabos são permanentes. 

O sistema de cabeamento horizontal prevê o uso de três segmentos de cabo:

•	 O patch cord, ligando o concentrador ao patch panel.

•	 O cabo da rede secundária, ligando o patch panel à tomada na área de 

trabalho.

•	 O cabo entre a tomada e o PC.

As salas e os outros ambientes com as tomadas, onde ficam os micros, são 

chamadas de área de trabalho (work area), já que corresponderiam às áreas 

úteis, onde os funcionários trabalham. Na norma da ABNT, as tomadas são 

chamadas de “pontos de telecomunicações”.

Reveja os conceitos sobre cabeamento estruturado em: http://www.ufg-
net.ufg.br/normasredes/index.html

Para saber quais são os 
elementos de um cabeamento 
estruturado acesse o link 
http://apostilas.netsaber.
com.br/apostilas/1052.O%20
Sistema%20de%20
Cabeamento%20Estruturado.
pdf . Assista também ao vídeo a 
seguir que apresenta a Norma 
técnica NBR14565:2012, que 
regula o cabeamento estruturado 
para edifícios comerciais: 
http://www.youtube.com/
watch?v=4Ebo7_y3usU
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Resumo
Nesta aula você pôde compreender que, além dos cabos metálicos e das 

fibras ópticas, existem outros meios físicos de transmissão: por ondas de rá-

dio, micro-ondas, satélites e infravermelho, que possuem as mesmas carac-

terísticas por usarem ondas como meio de transmissão. Conheceu as redes 

com bluetooth (chamadas de rede PicoNet). Viu as redes que utilizam fios de 

eletricidade para a transmissão dos dados, as redes PLC (Power Line Commu-
nications) e que se pode utilizar as portas USB, que estão presentes em todos 

os computadores atuais, para interligar computadores. Você pôde conhecer 

as redes de padrão Wi-Fi, cujo acesso à internet exige que se esteja no raio 

de ação ou área de abrangência de um ponto de acesso. Tem sido muito 

adotada devido à facilidade de uso e implementação. Conheceu ainda uma 

derivação das redes wireless para uso coorporativo, as redes WiMAX. Por úl-

timo viu o cabeamento estruturado, que é a disciplina que estuda a disposi-

ção organizada e padronizada de cabos, conectores e meios de transmissão 

para as redes computacionais. Tem a finalidade de tornar a infraestrutura de 

cabos independente do tipo de aplicação e do layout.

Atividades de aprendizagem

1. Quais são as faixas de frequência em que os rádios operam?

2. Quem opera em frequência mais alta: rádios ou micro-ondas?

3. O que é órbita geoestacionária?

4. O que é a tecnologia PLC?

5. Cite uma vantagem e uma desvantagem da tecnologia de transmissão de 

dados via rede elétrica.

6. Pesquise e diga o que é o espectro eletromagnético.

7. Pesquise e diga quem administra a faixa de ondas de rádio do espetro 

eletromagnético no Brasil.

8. Como funciona a comunicação via infravermelho?

9. Na sua opinião, qual é a principal vantagem do bluetooth?

Conheça os elementos físicos 
usados em cabeamento 
estruturado acessando: 

http://www.hetnet.com.br/site/
downloads/ApostilaCabeame

ntoConsultaRapida.pdf

Conheça mais sobre sistema 
de cabeamento estruturado 

acessando: http://www.
compute-rs.com/pt/

conselho-2907987.htm

Mídias integradas: Assista a 
uma construção de um sistema 

de cabeamento estruturado em: 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=Hh0ABO__4xE&feat

ure=related. Disponibilize no 
fórum do AVEA as dificuldades 
que você notou na construção 
de um sistema de cabeamento 

estruturado
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10.  Como funciona o bluetooth ? Descreva usando poucas palavras.

11.  Na transmissão de dados, sabemos que a potência do sinal decai propor-

cionalmente ao quadrado da distância. O que isso quer dizer, em termos 

práticos?

12. Por que numa rede sem fio é importante (mas não fundamental) que o 

receptor “veja” a antena do transmissor? 

13. Redes sem fio são soluções que hoje em dia são baratas, mas têm pro-

blemas com obstáculos. Cite três materiais que podem atrapalhar a re-

cepção do sinal. 

14. Cite três padrões de redes sem fio.

15. Suponhamos que você tenha um cliente que quer uma rede no escritório 

dele. Ele precisa compartilhar acesso à internet, impressoras e arquivos. O 

que você indicaria? Rede sem fio ou rede cabeada? Por quê?

16. O que é o WiMAX?

17. Por que no interior do Brasil o acesso à internet por rádio é popular?

18. A transmissão de dados via rádio sofre com alguns elementos naturais. 

Quais são eles?

19. Por que usar transmissão de dados por micro-ondas?

20. O que é cabeamento estruturado e qual sua finalidade? Cite dois ele-

mentos que o compõem.
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e-Tec Brasil

Objetivos

Compreender como os sistemas computacionais são interligados 

em redes LAN.

Conhecer os protocolos mais comuns em rede LAN.

Aula 7 – Protocolos de acesso 
ao meio físico

7.1 Introdução
Protocolos de comunicação são regras adotadas para estabelecer a comuni-

cação entre computadores de uma rede local (LAN).

A delimitação de quadros e o controle de erros são as principais funções dos 

protocolos de acesso ao meio. Outra função normalmente realizada nesse 

nível é o controle de fluxo de transmissão no enlace (SOARES, 1995).

A padronização para os protocolos da camada de enlace foi desenvolvida 

pelo IEEE (padrão 802). Segundo Torres (2009), os protocolos IEEE 802 pos-

suem três camadas, que equivalem às camadas 1e 2 do modelo RM-OSI. A 

camada 2 do Modelo RM-OSI é dividida em duas subcamadas no IEEE 802, 

que são a subcamada Controle do Link Lógico (LLC – Logic Link Control) e 

controle de acesso ao meio (MAC – Media Access Control).

Na avaliação dos protocolos de controle de acesso, segundo Soares (1995), 

os seguintes atributos devem ser levados em consideração: 

•	 Capacidade: é a vazão máxima que o método de acesso pode tirar do 

meio, em percentagem de banda passante disponível. A taxa de trans-

missão, comprimento da rede, número de nós, tamanho do quadro, ta-

manho do cabeçalho e o retardo em cada estação são algumas das vari-

áveis que afetam a capacidade. 

•	 Justiça: é desejável na maioria das redes, a fim de permitir às estações o 

acesso aos recursos compartilhados. Implica simplesmente que a estação 

deverá ser tratada com igualdade dentro de sua classe de prioridade. 
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•	 Prioridade: é desejável em várias aplicações, principalmente naquelas 

que envolvem controle em tempo real.

•	 Estabilidade: é uma característica importante quando o carregamento 

da rede é pesado. Esquemas baseados em contenção têm sua estabili-

dade bastante dependente da realização, exigindo sofisticações no trata-

mento de conflitos para tornar o protocolo mais estável.

•	 Retardo de transferência: é a soma dos retardos de acesso e de trans-

missão. Essa variável é normalmente aleatória e de difícil mensuração. É 

determinada em função do protocolo de enlace e, algumas vezes, está 

diretamente ligada com o tipo de acesso ao meio.

Os métodos de acesso podem ser divididos em dois grandes grupos, que são 

os baseados em contenção e os ordenados sem contenção. 

7.2 Acesso baseado em contenção
A rede baseada em contenção tem por princípio não ordenar os acessos ao 

meio e nada impede que dois ou mais elementos transmitam ao mesmo 

tempo, provocando o que é chamado de colisão. Toda vez que ocorre uma 

colisão, haverá perda de performance na rede. A estratégia de controle de 

contenção vai depender da habilidade que uma estação tem para detecção 

de colisão e retransmissão da mensagem. 

Os tipos mais comuns desse modo de acesso são o Aloha ,  Slotted Aloh a, 

p-CSMA & np-CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA, M-CSMA.

7.2.1 Aloha e Slotted Aloha
Esses métodos de acesso foram desenvolvidos para a rede Aloha, que lhe 

emprestou esses nomes (SOARES, 1995). Aloha era uma rede por radiodifu-

são que interligava terminais espalhados por todo o Havaí ao centro de com-

putação da Universidade do Havaí. Embora não podendo ser considerada 

uma rede local, seu estudo é importante, pois ela foi o embrião para grandes 

protocolos baseados em contenção. 

De acordo com Soares (1995), a rede Aloha possui dois canais de rádio difu-

são, em que um deles é responsável pela difusão de pacotes do computador 

central para os terminais, e o outro faz o caminho contrário. Cada terminal só 

pode ouvir o canal que vem do computador central, não tendo condições de 

saber se o seu meio de transmissão está sendo usado ou não. 
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Ao transmitir, o terminal detecta a colisão se durante certo período de tem-

po, após o envio do pacote, ele não receber de volta um quadro de reconhe-

cimento de transmissão. O computador central detecta a colisão se, durante 

a recepção, a mensagem se tornar inteligível pela sobreposição de pacotes. 

Na transmissão entre o computador central e os terminais não ocorrem co-

lisões, uma vez que quem acessa o canal é um único elemento, que é o 

próprio computador central.

Computador

TerminalTerminal

dados

Figura 7.1: Exemplos do método Aloha
Fonte: www.midiacom.uff.br/~debora/dados4/pdf/06_dados4.pdf 

Um modo simples de melhorar a utilização do canal de transmissão dos 

terminais é restringir o tempo que eles poderão começar a transmitir, sin-

cronizando o tempo de todos eles. Com isso, consegue-se diminuir o tempo 

total gasto com informações inúteis presentes nos canais devido a colisões. 

Esse método é chamado de Slotted Aloha e praticamente dobra a eficiência 

do sistema anterior. 

Aloha

I-Aloha

Aloha

Slotted Aloha

T1

T1

Tempo de Desperdício

Tempo de Desperdício
Tempo
Ocioso

Figura 7.2: Comparação entre os métodos Aloha e Slotted Aloha
Fonte: www.midiacom.uff.br/~debora/dados4/pdf/06_dados4.pdf

7.2.2 CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
De acordo com Soares (1995), o protocolo CSMA tem seu princípio de fun-

cionamento baseado no Aloha. Se uma estação deseja transmitir, primeira-

mente ela tem de verificar o estado do meio de transmissão. Dessa forma, a 

estação transmissora “ouve” antes o meio para observar se há ou não outras 

estações transmitindo. Caso não haja outras transmissões, a estação inicia a 
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sua transmissão. Entretanto, se o meio estiver ocupado, a estação espera o 

meio ficar livre para transmitir.

Contudo, não há garantias de que se duas estações constatarem a inexis-

tência de sinal de transmissão no meio, elas poderão iniciar a transmissão 

simultaneamente, o que irá gerar uma colisão. Nesse tipo de protocolo, as 

estações, após enviarem os dados, esperam por um tempo determinado 

para ver se não houve colisão. Nesse tempo é considerado o retardo de pro-

pagação de ida e volta (round-trip propagation delay) dos dados. O retardo 

de propagação de ida e volta é o tempo que um bit leva para se propagar da 

estação de origem à estação de destino multiplicado por dois. A não chega-

da dos bits implica uma colisão.

Havendo a colisão, a rede é parada. Os terminais que estavam transmitindo 

abortam a comunicação e começam a contar números aleatórios; o que aca-

bar primeiro tenta novamente a transmissão.

T1 T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1 R1
R1

T2

T1

T2

Timeout + Backoff

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Transmissor 1
Timeout + Backoff

Colisão

Transmissor 2

R2 R2

Figura 7.3: Colisão no protocolo CSMA
Fonte: www.midiacom.uff.br/~debora/dados4/pdf/06_dados4.pdf 

Várias estratégias foram desenvolvidas para aumentar a eficiência da trans-

missão: np-CSMA (non-persistent carrier sense multiple access) e o p-CSMA 

(persistent carrier sense multiple access). As duas primeiras exigem o reco-

nhecimento do positivo de uma mensagem para detectar a colisão; a última, 

não (SOARES, 1995).
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No p-CSMA, se ao escutar o meio, um nó “sentir” uma transmissão, ele con-

tinua a escutar o meio até que ele fique livre. Aí então ele tenta transmitir.

No np-CSMA, se ao escutar o meio, um nó “sentir” que está havendo uma 

transmissão, ele fica esperando por um intervalo de tempo aleatório antes 

de tentar novamente o acesso.

O algoritmo não persistente (np-CSMA) é eficiente para evitar colisões, uma 

vez que duas estações querendo transmitir, quando o meio está ocupado, 

provavelmente vão esperar por intervalos diferentes de tempo (aleatórios). 

O problema é que pode existir um tempo perdido (canal livre, tendo dados 

a transmitir) após cada transmissão, o que não acontece com o algoritmo 

1-persistente (p-CSMA), que elimina esse tempo perdido, mas infelizmente 

aumenta a probabilidade de colisão. Essas estratégias vão permitir, em trá-

fego baixo, uma capacidade de utilização do meio em torno de 85%. Já em 

tráfego pesado, todas as duas estratégias vão exibir uma instabilidade, no 

sentido de terem uma grande taxa de colisão e um grande retardo.

7.2.3 CSMA/CD
O protocolo CSMA/CD, que foi desenvolvido pela Xerox, recebeu o nome de 

Ethernet e formou a base para o padrão IEEE 802.3. Ele identifica quando o 

meio está disponível (idle time) para a transmissão. Nesse momento a trans-

missão é iniciada. O mecanismo CD (collision detection ou, em português, 

detecção de colisão) ao mesmo tempo obriga que os nós escutem a rede 

enquanto emitem dados, razão pela qual o CSMA/CD é também conhecido 

por “listen while talk“ (traduzido como “escute enquanto fala”). Se uma 

colisão é detectada, toda transmissão é interrompida e é emitido um sinal 

“jam” (de 48 bits) para anunciar que ocorreu uma colisão. Para evitar coli-

sões sucessivas, o nó espera um período aleatório e volta a tentar transmitir.

A qualquer instante de tempo a Ethernet deve estar em um dos três estados: 

transmitindo um bit 0, um bit 1 ou estar ociosa. Dessa forma, um siste-

ma empregando CSMA/CD deverá encontrar-se em um desses três estados. 

Quaisquer estados além desses indicam uma colisão.

Comparado com os métodos anteriores, o CSMA/CD, de acordo com Soares 

(1995), possui a vantagem de detectar a colisão durante a transmissão e 

abortá-la imediatamente. Nos métodos anteriores, mesmo havendo a co-

lisão, as estações continuarão a transmitir. São as seguintes as técnicas de 

retransmissão após colisão:
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•	 Retransmissão exponencial truncada (truncated exponential back off): 
Quando a estação detecta uma colisão, aguarda por um tempo aleató-

rio entre 0 (zero) e 1 (um) limite superior para tentar nova transmissão. 

Dessa forma, reduz-se a probabilidade de que a mesma colisão ocorra 

novamente. A cada colisão sucessiva o limite superior é dobrado sendo 

esse processo interrompido em algum ponto. Após um certo número de 

retransmissões malsucedidas a transmissão é abortada. 

•	 Retransmissão ordenada (ordered back off): Após a detecção de uma co-

lisão, as estações somente poderão iniciar sua transmissão em um inter-

valo de tempo previamente alocado para elas, sendo que se uma estação 

não o fizer, esse tempo será imediatamente destinado à próxima estação. 

A

A

A

A

B

B

B

B

Início da Transmissão

B detecta meio livre
e inicia transmissão

B detecta colisão

A detecta colisão

Figura 7.4: Detecção da colisão
Fonte: Soares, Lemos e Colcher (1996) 
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Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

SimNão

Início

Montar
Pacote

Cabo
Ocupado?

Aguarde
9,6µS

Aguarde
Transmissão

Colisão?
Transm.

Completa?

Transm.
Completa

Mais de
16 colis?

Espere tempo
calculado

Aborte
Transmissão

Incremente
cont. colisões

Transmita
JAM

Execute alg.
de backoff

Figura 7.5: Fluxograma de transmissão do CSMA/CD
Fonte: http://www.logicengenharia.com.br/mcamara/TPN/tpn_10.pdf 

7.2.4 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Avoidance)
Esse método é um melhoramento do anterior, tentando evitar ao máximo as 

colisões. Aqui, depois de cada transmissão, segundo Soares (1995), havendo 

ou não colisão, a rede passa a operar em um modo no qual as estações só 

podem começar a transmitir em determinados intervalos de tempo predefi-

nidos, reduzindo a zero as chances de colisão. 
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Cada estação só pode transmitir no intervalo de tempo reservado para ela. Se 

nesse instante a estação não estiver pronta para transmitir, o direito de trans-

missão passa para a estação alocada ao intervalo seguinte, e assim por diante, 

até que ocorra outra transmissão. No caso de nenhuma estação transmitir, a 

rede passa a utilizar o método CSMA comum para o acesso, podendo, nesse 

caso, ocorrer colisão novamente. Após a transmissão o processo se reinicia e 

o algoritmo volta a definir os intervalos de transmissão de cada estação.

Existem três variações desse método. Na primeira variação, quando nenhu-

ma estação estiver transmitindo, aquela que possui o primeiro intervalo de 

alocação de tempo emite um quadro vazio, sem conteúdo algum, com o ob-

jetivo apenas de reiniciar o processo. Todos terão então a sua oportunidade 

de transmitir, e o algoritmo volta para o caso anterior. A segunda variação 

impõe que se uma estação acabou de transmitir, ela só poderá o fazer nova-

mente depois que todas as outras estações tiverem tido a sua oportunidade. 

Essa medida torna o acesso mais justo e impede que uma estação de me-

nor prioridade seja impedida de transmitir. A terceira variação desse método 

estabelece que, depois de cada transmissão, o direito de transmitir passa a 

ser daquela estação de destino; porém, se ela não transmitir, a passagem 

da permissão segue a sequência normal. Esse esquema permite um diálogo 

entre duas máquinas, uma vez que elas poderiam monopolizar o canal en-

quanto estivessem trocando informações.

SlotsSlotsSlots CSMA
comum

Tempo

Figura 7.6: Protocolo CSMA/CA
Fonte: http://www.midiacom.uff.br/~debora/dados4/pdf/06_dados4.pdf 

7.3 Acesso ordenado sem contenção
Nesse método os acessos ao meio físico são ordenados, evitando o problema 

da colisão. Os tipos mais comuns são: Token Bus, Token Ring, Polling e Slot.

7.3.1 Token (passagem de permissão)
Nesse tipo de esquema de controle, uma permissão (Token) – um padrão 

especial – é passada sequencialmente de uma estação para outra. Somente 

a interface que possui a permissão (o Token) em um determinado instante 
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de tempo pode transmitir quadros. A ordem lógica de transmissão não é 

necessariamente a ordem física, embora nas topologias em anel geralmente 

o seja (SOARES, 1995).

Em algumas redes a permissão não é um padrão especial, mas simplesmente 

a presença ou ausência de transmissão faz avançar um ponteiro, interno a 

cada estação, que indicará a próxima estação a transmitir. A passagem de 

Token usada em redes do tipo anel é chamada Token Ring. Se o controle de 

acesso for utilizado em redes estruturadas em barramentos, estas serão cha-

madas de Token Bus, que funcionam simulando um anel virtual (Figura 7.7).

 

T

T

Barramento com
cabo coaxial

Estação que
está transmitindo

Estação que está transmitindo

Estação desligada

Direção do token

Direção do token Anel lógico

Token Bus Token Ring

Figura 7.7: Passagem de token
Fonte: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~peter/cursos/irc/material/p2.2-Token.pdf 

7.3.2 Polling
De acordo com Soares (1995), o acesso por polling é geralmente usado na 

topologia em barra comum. Nesse método as estações só transmitem quan-

do interrogadas pelo controlador da rede, que é uma estação centralizadora. 

Ao ser perguntado, e tendo algo a transmitir, a estação responderá afirma-

tivamente; assim o controlar disponibilizará o meio para ela, retomando-o 

assim que acabar o período de transmissão da estação, reiniciando o pro-

cesso de pergunta a outras estações que estão em uma lista sequencial ar-

mazenada no controlador. Não tendo nada a transmitir, a estação responde 

negativamente, e o controlador passa a perguntar à próxima estação. 
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Servidor Cliente

Quer transmitir?

Sim

O meio é seu

Figura 7.8: Polling
Fonte: http://www.midiacom.uff.br/~debora/dados4/pdf/06_dados4.pdf

7.3.3 Slot
Nesse método, de acordo com Soares (1995), o espaço de comunicação é di-

vidido em pequenos segmentos, chamados de slots, onde as mensagens po-

derão ser armazenadas. Cada slot possui no campo de identificação, um bit, 
que identifica se ele está cheio ou vazio. Ao querer transmitir, cada estação 

espera por um slot vazio para preenchê-lo com sua mensagem; o numero de 

slots na rede nunca muda.

C

C

C

C

CV V

V

V

VVV

Figura 7.9: Slot
Fonte: http://www.midiacom.uff.br/~debora/dados4/pdf/06_dados4.pdf
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7.3.4 Padrão IEEE 802
A camada de enlace do RM-OSI foi dividida em duas subcamadas na ar-

quitetura proposta no padrão IEEE 802: a camada MAC, responsável pelo 

controle do acesso à rede, e a camada LLC, responsável pela realização das 

funções de multiplexação, controle de erro e de fluxo no enlace. O padrão 

IEEE 802 foi dividido em:

•	 padrão IEEE 802.1: descreve o relacionamento entre os diversos padrões 

IEEE 802 e o relacionamento deles com o modelo de referência OSI; 

•	 padrão ANSI/IEEE 802.2 (ISO 8802/2): descreve a subcamada superior 

do nível de enlace, que utiliza o protocolo Logical Link Control Protocol;

•	 padrão IEEE 802.3 (ISO 8802/3): descreve a utilização do protocolo 

CSMA/CD em uma rede em barra como método de acesso. O padrão 

fornece a especificação necessária para redes em banda básica operando 

em 1 e 10 Mbps, e para redes em banda larga, operando a 10 Mbps;

•	 padrão IEEE 802.4 (ISO 8802/4): descreve o funcionamento de uma 

rede em barra com sinalização em banda larga utilizando a passagem de 

permissão como método de acesso (Token Bus);

•	 padrão IEEE 802.5 (ISO 8802/5): descreve o funcionamento de uma 

rede em anel utilizando passagem de permissão como método de acesso 

(Token Ring). O padrão provê a especificação necessária para redes em 

banda básica, operando em 4 Mbps ou 16 Mbps, utilizando como meio 

de transmissão o par trançado;

•	 padrão IEEE 802.6 (ISO 8802/6): para uma rede em barra utilizando o 

distributed queue dual bus (DQDB) como método de acesso. Segundo 

definição do grupo IEEE 802.6, “o propósito de uma rede metropolitana 

não é prover serviços integrados, tais como texto, voz e vídeo, em uma 

grande área geográfica. DQDB é uma sub-rede que pode ser usada como 

uma parte componente de uma MAN. Tipicamente, uma MAN consiste 

em sub-redes DQDB interconectadas”. A interconexão das sub-redes não 

faz parte do padrão.
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OSI IEEE

ENLACE
LLC

802.1

802.2

802.3 802.4 802.5 802.6

MAC

FÍSICO

Figura 7.10: Relação entre os padrões IEEE 802 e o RM-OSI
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelecom%5CCom_Dados%5CApostilas%20do%20
Curso%5CComunicatpo%20de%20Dados%201_V01.pdf 

Camada de Rede Camada de Rede

Subcamada de
enlace lógico

Subcamada de
acesso ao meio

Subcamada de
acesso ao meio

Subcamada de
enlace lógico

Camada Física Camada Física
físico

lógico

MAC

LCC

Figura 7.11: Modelo de rede com o padrão 802
Fonte: http://www.dca.ufrn.br/~affonso/DCA0447/aulas/rai_cap2_part3.pdf

Resumo
Nesta aula conhecemos os protocolos de acesso ao meio físico, que cor-

respondem à camada 2 do modelo OSI. Os acessos ao meio permitem que 

a transmissão seja feita de duas maneiras: por difusão, quando todas as 

estações recebem todos os pacotes, e por roteamento único, quando existe 

apenas um caminho para os pacotes.

Vimos que, na avaliação dos protocolos de controle de acesso, os atributos 

de capacidade, justiça, prioridade, estabilidade e retardo de transferência 

devem ser levados em consideração: 
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Aprendemos que os métodos de acesso podem ser divididos em dois gran-

des grupos, que são os baseados em contenção e os ordenados sem conten-

ção. E aprendemos que os protocolos baseados em contenção estão sujeitos 

a colisões que podem degradar o funcionamento de uma rede e que pre-

cisam de sistemas diferenciados para tratá-los. Fato que não ocorre com os 

protocolos sem contenção.

Atividades de aprendizagem

1. Quais são os atributos específicos usados na avaliação de protocolos de 

controle de acesso ao meio?

2. Qual a diferença entre protocolos de acesso ao meio baseados em con-

tenção e sem contenção? Dê os exemplos mais comuns de cada um deles.

3.  que são técnicas de retransmissão?

4. Faça uma comparação entre o CSMA/CD e o CSMA/CA, apontando as 

principais vantagens de um método em relação ao outro.

5. O que é colisão? Quando acontece a colisão?

6. Em uma rede com topologia em barra usando a técnica de passagem de 

permissão como protocolo de acesso ao meio, quantos quadros de tama-

nho igual a 1KByte, uma estação pode transmitir cada vez que recebe a 

permissão, considerando que:

•	 a taxa de transmissão é de 20 Mbps e

•	 o tempo máximo que uma estação pode ter a posse da permissão é 

de 1ms.

7. A arquitetura IEEE 802 é um padrão para quais camadas do modelo OSI?

8. Quais são as camadas da arquitetura IEEE 802?

9. O que faz a subcamada MAC?

10.  Quanto à subcamada LLC, dentro da arquitetura IEEE 802, o que ela faz?

11. Por que a subcamada LLC é independente das outras? Qual a vantagem 

disso?

Conheça um pouco mais sobre 
protocolos de acesso ao meio 
em: http://www.inf.puc-rio.
br/~inf1317/inf1317_files/
menu/material/transparencias/
Volume7.pdf. Aproveite para 
conhecer melhor as camadas LLC 
e MAC do padrão IEEE 802.

Veja o vídeo sobre camada 2 
do modelo OSI disponível em: 
http://under-linux.org/blogs/
magnun/curso-de-redes-
camada-de-enlace-parte-3-410/
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12.  O fluxograma a seguir tem alguns erros, que são facilmente identificá-

veis com base no estudo do protocolo de transmissão do padrão Ether-

net. Identifique os erros apresentados na própria figura, consertando-a:

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

SimNão

Início

Montar
Pacote

Cabo
Ocupado?

Aguarde
9,6µS

Aguarde
Transmissão

Colisão?
Transm.

Completa?

Transm.
Completa

Mais de
16 colis?

Espere tempo
calculado

Aborte
Transmissão

Incremente
cont. colisões

Transmita
JAM

Execute alg.
de backoff

13.  Ao realizar um projeto de comunicação de dados, decidiu-se implementar 

uma rede IEEE 802.3 para interligação de um grupo de servidores de arqui-

vo com distribuição homogênea de performance e altos índices de tráfego.
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e-Tec Brasil

Objetivos

Compreender como os sistemas computacionais são interligados 

em redes WAN. 

Conhecer os protocolos das redes WAN.

Aula 8 – Protocolos de rede

De acordo com Paiossin (2010), as sete camadas do modelo RM-OSI podem 

ser dispostas em três grupos: Aplicação, Transporte e Rede, como se pode 

ver na Figura 8.1 a seguir.

Programa

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Link de Dados

Física

Meio (Cabo)

7

5

4

3

2

1

6

Rede

Transporte

Aplicação}

}
Figura 8.1: Agrupamento do modelo RM-OSI
Fonte: http://www.paiossin.com/wordpress/?p=193

Ainda de acordo com Paiossin (2010), esses grupos podem ser assim definidos:

•	 Rede: as camadas deste grupo são de baixo nível, que lidam com a trans-

missão e recepção dos dados da rede.
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•	 Transporte: essa camada é responsável por pegar os dados recebidos 

da rede e transformá-los em um formato compreensível pelo programa. 

Quando seu computador está transmitindo dados, ela pega os dados e 

os divide em vários pacotes para serem transmitidos pela rede. Quando 

seu computador está recebendo dados, ela pega os pacotes recebidos e 

os coloca em ordem.

•	 Aplicação: essas são as camadas mais altas que colocam os dados no 

formato usado pelo programa.

8.1 Funções dos protocolos de rede
Uma das funções dos protocolos rede é dividir os dados, ou mensagens, que 

serão transmitidos pela rede, em pacotes. Chegar ao destino pode exigir a 

passagem dos pacotes por vários hops (saltos) em nós intermediários ao longo 

do percurso. Essa função contrasta claramente com a função da camada de 

enlace de dados, que tem o objetivo mais modesto de apenas mover quadros 

de uma extremidade de um fio até a outra. Portanto, a camada de rede e a ca-

mada mais baixa que lida com a transmissão fim a fim (TANENBAUM, 2003).

Os pacotes contêm informações de endereçamento que informam a sua ori-

gem e o seu destino. Basicamente são as seguintes, as funções do protocolo 

de rede:

•	 endereçamento: especificação clara do ponto de destino da mensagem;

•	 estabelecimento da conexão: estabelecimento de um canal lógico fe-

chado entre fonte e destino;

•	 confirmação de recepção: confirmação do destinatário, com ou sem 

erro, após cada segmento de mensagem;

•	 controle de erro: detecção e correção de erros;

•	 controle de fluxo: manutenção de fluxos compatíveis com os recursos 

disponíveis.

A seguir serão apresentados alguns desses protocolos.
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8.2 Protocolo NetBEUI/NetBIOS
O NetBEUI, network basic input/output system (NetBIOS) extended user in-
terface é uma espécie de “vovô protocolo”, pois foi lançado pela IBM no 

início da década de 1980, para ser usado junto com o IBM PC Network, um 

micro com configuração semelhante à do PC XT, mas que podia ser ligado 

em rede. Naquela época, o protocolo possuía bem menos recursos e era 

chamado de NetBIOS. O nome NetBEUI passou a ser usado quando a IBM 

estendeu os recursos do NetBIOS, formando a versão final do protocolo. No 

jargão técnico atual, usamos o termo “NetBEUI” quando nos referimos ao 

protocolo de rede em si e o termo “NetBIOS” quando queremos nos referir 

aos comandos desse mesmo protocolo usado pelos programas para acessar 

a rede (MORIMOTO, 2008).

Ele foi produzido para ser usado em redes locais (LANs) utilizando o endere-

ço físico (MAC) da placa de rede e tendo como principal função a interliga-

ção física de máquinas em redes locais. Dessa maneira, ele é um protocolo 

não roteável, ou seja, não descobre rotas. Trabalhando com endereço físico 

da placa, ele atua também na camada de Controle de Link Lógico (LLC) do 

modelo OSI. É pelo protocolo LLC que se realizam códigos e protocolos vol-

tados ao meio (hardware), endereços físicos, controle de fluxos dos frames e 

transferência de dados com ou sem garantias de conexão.

WAN LAN

CLiente Remoto

Aplicações

RAS API Net BIOS

Net BEUI

WAN driver

Status de 
Discagem

Net BIOS

Net BIOS gateway

Net BEUI

WAN driver

Net BEUI

LAN driver

Servidor RAS

Figura 8.2: Arquitetura do protocolo NetBEUI/NetBIOS
Fonte: www.jairo.pro.br/redesII/redes_2_2.pdf

Conheça melhor o protocolo 
NetBeui acessando: http://
desmontacia.wordpress.
com/2010/08/25/entendendo-o-
netbeui-e-o-ipxspx-parte-ii/
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8.3 Protocolo NetBIOS
O protocolo NetBIOS (Network Basic Input/Output System) é uma interface 

para programação de aplicações distribuídas (SOARES, 1995).

O NetBIOS, é um protocolo legado e um sistema de nomeação utilizado para 

a compatibilidade com serviços de rede Windows mais antigos (ou seja, ain-

da se encontra presente em várias e várias redes espalhadas pelo mundo), e 

como um bom administrador, é seu papel saber configurar, gerenciar e solu-

cionar problemas de resolução de nomes NetBIOS. O NetBIOS fornece a única 

resolução de nomes (tradução de endereço IP para nome) no Windows que 

funciona por padrão em uma rede IPv4 sem DNS (ROMERO JÚNIOR, 2011).

DADO

Aplicação

NETBIOS

DRIVER

NetBEUI

DA
DO

Ca
b.

 N
et

BE
UI

Ca
b.

 N
ET

BI
O

S

Ca
b.

 A
PL

IC

Figura 8.3: Exemplo de sequência de encapsulamentos protocolo NetBIOS sobre o 
NetBEUI
Fonte: www.jairo.pro.br/redesII/redes_2_2.pdf 

8.4 Protocolo IPX/SPX
Segundo Torres (2009), o IPX/SPX é um protocolo proprietário, desenvolvido 

pela Novell como padrão para redes netware. Ele é composto de dois proto-

colos, que são o IPX (Internetwork Packet Exchange), que atua na camada 3 

do modelo OSI, e o SPX (Sequenced Packet Exchange), que é um protocolo 

de transporte (camada 4) confiável que usa o IPX para o envio. É um pro-

tocolo do tipo cliente/servidor, em que todas as transações entre máquinas 

são autenticadas e verificadas pela máquina servidora netware, mesmo que 

a informação esteja em outra máquina cliente.
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RM-OSI NetWare

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

NCP C/S Apps

PEP SPX

IPX

ODI

Ethernet, etc.

Figura 8.4: Protocolo IPX/SPX
Fonte: www.jairo.pro.br/redesII/redes_2_2.pdf

8.4.1 Protocolo IPX
De acordo com Torres (2009), assim como o protocolo IP, o protocolo IPX 

é roteável e trabalha na camada 3 do modelo OSI, estabelecendo a parte 

lógica da arquitetura e proporcionando as funções de rede. Sua finalidade 

é endereçar os elementos da rede e descobrir os caminhos entre o destino 

e a origem para o envio dos dados. Seu endereçamento é uma combinação 

de um endereço de rede e do endereço da placa de rede (MAC). A parte de 

rede é um número hexadecimal de 32 bits representado numa cadeia de 

caracteres de 64 bits. Na maioria das vezes, a parte de rede está associada 

ao servidor netware ou roteador. Uma máquina cliente netware obterá essa 

parcela de endereçamento a partir do servidor ou do roteador, durante a 

fase de inicialização e a associará ao endereço de hardware existente (MAC). 

Se não existir um servidor netware, então o roteador alimentará a rede com 

essa informação; caso contrário, a identidade IPX ficará limitada à rede local 

através do endereço físico.

Se os dois pontos estiverem fisicamente na mesma rede (fazem parte de uma 

rede LAN), eles podem se comunicar apenas pelo endereço físico, sem ter 

que se preocupar com o endereço de rede. Se o destino é uma máquina de 

uma rede remota, em que os pontos fazem parte de uma rede WAN, então o 

dado é direcionado para o roteador e este tratará do envio para o segmento 

de rede adequado.
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IPX Network: 00000001

NetWare client
IPX Address:

0a0494058968

NetWare server
IPX Address:

000094058968

Figura 8.5: Endereçamento IPX
Fonte: www.jairo.pro.br/redesII/redes_2_2.pdf

8.4.2 Protocolo SPX
Para Torres (2009), o protocolo SPX (Sequenced Packet Exchange) trabalha 

na camada 4 (transporte) do modelo RM-OSI, em uma conexão fim a fim. 

Ele é um protocolo de transporte confiável que usa o IPX para o envio, ou 

seja, ele é encapsulado no protocolo IPX. Na transmissão de dados do proto-

colo IPX/SPX, o IPX tem a função de descobrir o caminho entre a origem e o 

destino, ao passo que o SPX mantém esse caminho ativo enquanto houver 

troca de informação. O SPX trata esse caminho, ou a conectividade, como 

circuitos virtuais, que proporcionam conexões entre aplicações através do 

IPX. O tratamento de erros e de reenvio é feito por janelas.
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Figura 8.6: Sequência de encapsulamento do protocolo IPX/SPX
Fonte: www.jairo.pro.br/redesII/redes_2_2.pdf

8.5 Protocolo Ethernet
Segundo Paiossin (2010), o protocolo Ethernet é uma tecnologia de interco-

nexão para redes locais baseada no envio de quadros. Ela define cabeamen-

to e sinais elétricos para a camada física, e formato de pacotes e protocolos 

para a camada de controle de acesso ao meio através do endereço MAC e 

da detecção e correção de erros atuando no protocolo LLC. 

Para conhecer melhor o 
protocolo IPX/SPX acesse: 

http://desmontacia.wordpress.
com/2010/08/25/entendendo-o-

netbeui-e-o-ipxspx-parte-ii/

Quadro
É a menor estrutura de 

informação transmitida através 
de uma rede local.
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O protocolo Ethernet é descrito pelo padrão IEEE 802.3, tendo como pa-

drões atuais os seguintes (fonte: http://www.ieee802.org/3/):

•	 10 Megabits/seg: IEEE 802.3 – Ethernet.

•	 100 Megabits/seg: IEEE 802.3u – Fast Ethernet.

•	 1 Gigabits/seg: IEEE 802.3z – Gigabit Ethernet.

•	 10 Gigabits/seg: IEEE 802.3ae – 10 Gigabit Ethernet.

•	 40/100 Gigabits/seg: IEEE 802.3ba – 40/100 Gigabit Ethernet.

A descrição da funcionalidade das tecnologias mais usadas dos padrões 

Ethernet é mostrada na Figura 8.7 a seguir.

Sigla Denominação Cabo Conector Velocidade Alcance

10Base2 Ethernet fino (thin 
Ethernet)

Cabo coaxial de 50 
Ohms

BNC 10 Mb/s 185m

10Base5
Ethernet grosso
(thick Ethernet)

Cabo coaxial de 75 
Ohms

BNC 10 Mb/s 500m

10Base-T Ethernet standard Par trançado CAT 5 RJ-45 10 Mb/s 100m

100Base-TX
Ethernet rápido
(Fast Ethernet)

Par trançado CAT 5 RJ45 100 Mb/s 100m

100Base-FX
Ethernet rápido
(Fast Ethernet)

Fibra óptica monomo-
do / multímodo

ST/SC 100 Mb/s 2km/5km

1000Base-T Ethernet Gigabit
Par trançado CAT 

5e/6/7
RJ45 100 Mb/s 100m

1000Base-LX Ethernet Gigabit
Fibra óptica monomo-

do ou multímodo
1000 Mb/s 500m/3km

1000Base-SX Ethernet Gigabit
Fibra óptica monomo-

do / multímodo
1000 Mb/s 550m

10GBase-LR Ethernet 10Gigabit
Fibra óptica mono-

modo
10 Gbit/s 40km

10GBase-LX4 Ethernet 10Gigabit
Fibra óptica monomo-

do / multímodo
10 Gbit/s 300m/10km

40GBase Ethernet 40Gigabit
Fibra óptica monomo-

do / multímodo
40 Gbit/s 100m/40km

100GBase Ethernet 100Gigabit
Fibra óptica monomo-

do / multímodo
100 Gbit/s 100m/40km

Figura 8.7: Cabos do padrão Ethernet
Fonte: Elaborada pelos autores
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8.5.1 Endereçamento Ethernet
A identificação dos elementos na rede é feita pelo endereço único MAC ou 

“endereço físico”. Os endereços MAC possuem 48 bits e são únicos por 

construção; isso significa que quando um fabricante constrói uma placa de 

rede Ethernet, ela recebe um endereço único determinado por hardware. O 

conjunto de endereços MAC forma um espaço plano (flat address space). O 

padrão Ethernet possui três tipos de endereçamento (RODRIGUES, 2011):

•	 Endereço Unicast: realiza uma comunicação ponto a ponto, ou seja um 

pacote vai para um destino único). 

•	 Endereço de Difusão: é o endereço FF-FF-FF-FF-FF-FF. O pacote enviado 

para ele é recebido por todas as estações. 

•	 Endereço de Multicast: é recebido por múltiplos destinos, mas não to-

dos, da rede, que formam o grupo multicast. Os endereços de Multicast 

iniciam com um bit igual a 1.

8.5.2 Acesso ao meio físico de transmissão 
pelo protocolo Ethernet

O acesso ao meio físico do protocolo Ethernet é feito pelo método CSMA 

(Carrier Sense Multiple Access). De acordo com Comer (2006), como o pro-

tocolo Ethernet trabalha na camada de enlace, suas informações são trans-

mitidas em quadros entre computadores, através da rede local. Esse quadro 

possui um cabeçalho, informando a origem, o destino, quais dados estão 

sendo transmitidos, além de outras informações úteis. A Figura 8.8 mostra 

o quadro Ethernet. 

64 bits 48 bits 48 bits 16 bits 32 bits46 a 1500 bits

Preâmbulo Endereço
destino

Endereço 
de origem

Tipo Sequência de
verificação 
de quadro

Dados

Figura 8.8: Quadro Ethernet
Fonte: http://carlosalex.ueuo.com/carlos/disciplinas/rc/Capitulo_01_Ethernet.pdf

Fixe os conhecimentos sobre o 
protocolo Ethernet acessando: 

http://informatica.hsw.uol.com.
br/ethernet.htm
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8.6 Protocolos mais utilizados em redes WAN
As redes WAN tornaram-se necessárias devido ao crescimento das empresas 

e as limitações das redes LAN, que não conseguem atender à demanda por 

troca de informações entre pontos geograficamente distribuídos. As opções 

de escolha dos serviços e suporte para redes WAN tiveram um aumento 

considerável nos últimos anos. A seguir apresentaremos vantagens e desvan-

tagens de alguns serviços WAN mais importantes, desde ligação telefônica 

de modem, passando por linhas dedicadas, e X.25, até as mais recentes 

tecnologias de PPP, ADSL, Frame Relay, ISDN e ATM.

8.6.1 Ligação telefônica
As linhas de telefônicas analógicas convencionais suportam tráfico de da-

dos, mas como elas foram concebidas inicialmente para transportar voz, não 

dados, equipamentos moduladores e demoduladores (modems) devem ser 

usados para converter sinais analógicos em digitais e vice-versa. As linhas 

analógicas estão, no entanto, limitadas na velocidade e qualidade do serviço 

(SANTOS, 1997). 

8.6.2 Linha dedicada
A linha dedicada, ou linha privativa de comunicação de dados (LPCD) forne-

ce uma conexão permanente entre dois pontos. As linhas dedicadas digitais 

são o método preferível para ligar computadores, porque fornecem uma 

grande qualidade de comunicação e facilitam para as empresas de teleco-

municações a resolução de avarias. As velocidades das linhas dedicadas vão 

desde 9.6 Kbps até 45 megabits por segundo (Mbps) (SANTOS, 1997).

As LPCDs podem ser analógicas ou digitais e, em qualquer um dos casos, 

elas necessitam de equipamentos moduladores e demoduladores (modems) 
que devem ser digitais ou analógicos, conforme o método escolhido.

8.6.3 X.25
De acordo com Soares (1995), para evitar que redes WAN desenvolvessem 

interfaces diferentes de acesso, o ITU-T propôs, em 1974, o padrão de im-

plementação da Novell, físico de enlace e de rede para ligação DTE-DCE. 

Esses padrões ficaram conhecidos como X-25 PLP, ou simplesmente X-25 

(SOARES, 1995).

É o responsável por realizar a comunicação dos dados. Normalmente os mo-

duladores e demoduladores (modems) são classificados como DCE.

DTE (Data Terminal 
Equipment ou equipamento 
de terminação de dados)
Tem a função de preparar a 
informação a ser enviada/rece-
bida pela linha de comunicação. 
Normalmente os computadores 
são classificados como DTE.

DCE (Data Communications 
Equipment ou equipamento 
de comunicação de dados)
É o responsável por realizar 
a comunicação dos dados. 
Normalmente os moduladores e 
demoduladores (modems) são 
classificados como DCE.
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De acordo com Soares (1995), as redes X.25 fornecem serviços de circuito 

virtual connection-oriented com correção de erros e retransmissão. Duas for-

mas de conexão são possíveis: os circuitos virtuais permanentes (conexões 

preestabelecidas) e as virtuais (conexões alocadas em tempo de comunica-

ção). No estabelecimento de uma conexão, recursos especiais (facilidades) 

para a conexão podem ser negociados. Uma vez estabelecida a conexão, os 

dados podem ser trocados nas duas direções. Qualquer um dos lados pode 

encerrar a conexão.

8.6.4 O protocolo SLIP
SLIP (Serial Line Internet Protocol) é um padrão de comunicação ponto a pon-

to entre conexões seriais. O SLIP é normalmente empregado em conexões 

seriais dedicadas e algumas vezes em conexões discadas (TAROUCO, 212).

A transmissão de dados no SLIP é muito simples, pois ele envia um pacote 

composto unicamente dos dados seguidos de um caractere de fim de trans-

missão (caractere END), não possuindo controle de endereço e de erros.

ENDDados

Figura 8.9: Pacote SLIP
Fonte: Elaborada pelos autores

8.6.5 Protocolo PPP
De acordo com Tarouco (2012), o PPP (Point-to-Point Protocol) é um proto-

colo para transmissão de pacotes através de linhas seriais. Ele suporta linhas 

síncronas e assíncronas. O PPP é projetado para transportar pacotes através 

de uma conexão entre dois pontos. A conexão entre os pontos deve prover 

operação full-duplex sendo assumido que os pacotes são entregues em or-

dem. Essas características são desejadas para que o PPP proporcione uma 

solução comum para a conexão de uma grande variedade de hosts. 

O PPP é composto de três protocolos (TAROUCO, 2012):

•	 Protocolo encapsulado de datagramas. 

•	 Protocolo de controle de ligação (LCP – Link Control Protocol), permitin-

do controles de teste e configuração da comunicação. 

•	 Protocolo de controle de rede (NCP – Network Control Protocol), permi-

tindo controles de integração PPP em protocolos de camadas superiores.

Aprofunde seus conhecimentos 
assistindo à vídeo aula 

sobre X.25 disponível em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=YCRegKw2Rq4 
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Protocolo (1-2 bytes) Dados Dados de complemento

Figura 8.10: Pacote PPP
Fonte: Elaborada pelos autores

Uma sessão PPP (da abertura ao encerramento) desenrola-se do seguinte 

modo (TAROUCO, 2012): 

•	 quando da conexão, um pacote LCP é enviado; 

•	 no caso de pedido de autenticação por parte do servidor, um pacote 

que corresponde a um protocolo de autenticação pode ser enviado (PAP, 

Password Autentication Protocol, ou CHAP, Challenge Handshake Auten-
tication Protocol ou Kerberos); 

•	 uma vez a comunicação estabelecida, o PPP envia informações de confi-

guração graças ao protocolo NCP; 

•	 os datagramas (dados) são transmitidos sob a forma de pacotes; 

•	 no momento da desconexão, um pacote LCP é enviado para terminar a 

sessão.

8.6.6 ADSL (Asymmetric DSL): 
A Linha Digital Assimétrica de Assinante (ADSL – Asymetric Digital Subscri-
ber Line) é uma nova tecnologia baseada em modems que convertem linhas 

de telefones de par trançado comuns existentes em caminhos de acesso 

para multimídia e comunicações de dados de alta velocidade. ADSL permite 

transmissões de mais de 6 Mbps (chegando ao máximo, hoje, de 9 Mbps) de 

download para um assinante, e chegando à 640 kbps (máximo de 1 Mbps) 

para upload. Tais taxas ampliam a capacidade de acesso existente para um 

fator de 50 ou mais sem a utilização de cabeamento público novo (QUINTAS 

JÚNIOR et al., 2012).

A ADSL trabalha dividindo um único canal telefônico em varias frequências, 

usando mais de uma frequência ao mesmo tempo, permitindo o uso do 

canal para voz e dados ao mesmo tempo. Nessa situação, o ADSL divide a 

linha telefônica do assinante em três canais virtuais: um para voz, um para 

download e um para upload, lembrando que existe uma assimetria entre o 

download (velocidade maior) e o upload (velocidade menor). Para separar 

voz de dados na linha telefônica, de acordo com Quintas Júnior et al., 2012, 

A RFC 1661 que explica de 
maneira detalhada o protocolo, 
está disponível em: http://www.
normes-internet.com/normes.
php?rfc=rfc1661&lang=pt

Veja como criar uma conexão 
banda larga no Windows com 
o protocolo PPOE, assistindo 
ao vídeo disponível em: http://
www.youtube.com/watch?v=
pkaZYPlMMqM&feature=relat
ed. Após assistir, faça um relato 
sobre as dificuldades que você 
teria em criar uma rede LAN 
conectada à internet via banda 
larga, tendo o Windows como 
roteador. Poste no AVEA em 
forma de fórum para discussão 
com os colegas.
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é instalado na linha do usuário um pequeno aparelho chamado splitter. Nele 

é conectado um cabo que sai do aparelho telefônico e outro que sai do mo-
dem. Na central telefônica também há uma espécie de splitter. Assim, quan-

do se realiza uma chamada telefônica (voz), o sinal é encaminhado para a 

rede de comutação de circuitos da companhia telefônica (PSTN – Public Swi-
tched Telephone Network) e prossegue pelo seu caminho habitual. Quando 

a internet é utilizada, o sinal é encaminhado ao DSLAN. Normalmente o sis-

tema ADSL utiliza os protocolos PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) 
e o PPPoA (Point to Point Protocol over ATM). 

Linha telefônica

VOZ UPLOAD DOWNLOAD

INFO
WESTERN

4000Hz 2.2 MHz

Figura 8.11: Canais da tecnologia ADSL
Fonte: http://www.infowester.com/adsl.php

8.6.7 HDSL (High-Bit-Rate DSL)
A tecnologia HDSL (High-Bit-Rate DSL) foi desenvolvida para o mercado em-

presarial, com o objetivo de utilizar menos largura de banda e conseguir 

transmitir, em modo simétrico e bidirecional, a altas taxas de transmissão de 

dados, sobre o par trançado comum sem necessitar de repetidores de sinal 

(NUNES, 2006). 

Cliente

Interfaces:

Multirate

1 Par de Fio

xDSL

DSL A

N M

2 Pares de Fios

64K - 2M

T1 ou E1

HDS

V.35/EIA-
DSX

Figura 8.12: Tecnologia HDSL
Fonte: paginas.ispgaya.pt/~masantiago/ris/mon/XDSL.pdf

Conheça melhor o sistema ADSL 
no portal do ADSL disponível em: 
http://informatica.hsw.uol.com.

br/tecnologia-dsl.htm

Aprofunde seus conhecimentos 
assistindo à vídeo aula 

sobre ADSL disponível em: 
http://www.youtube.com/

watch?v=rfvTSrojbRs

Conheça melhor as tecnologias 
xDSL acessando: http://

informatica.hsw.uol.com.br/
tecnologia-dsl.htm 
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8.6.8 Frame relay
Segundo Brito (1999), o frame relay é uma tecnologia de chaveamento ba-

seada em pacotes que foi desenvolvida visando prover ao usuário uma rede 
privativa virtual (VPN) capaz de suportar aplicações que requeiram altas 

taxas de transmissão.

O frame relay, de acordo com Brito (1999), trabalha com quadros que são 

derivados do HDLC, onde as funções de endereçamento e controle (reduzi-

do) estão em um mesmo campo. Configurado dessa forma, ele permite que 

um ponto se comunique com vários outros e, em vez de alocar uma faixa 

fixa da banda, o frame relay toma toda a banda para realizar transmissões 

curtas. A transmissão está baseada no par dispositivo de rede e de usuário. 

Os quadros são construídos pelo usuário remetente e entregues à rede para 

serem transmitidos ao usuário destinatário. Na Figura 8.13 são mostrados 

um quadro do usuário remetente e um quadro da rede.

Plano de Controle

Q.931

Q.922 Q.922*

1.430 ou 1.431

Usuário 

Plano do Usuário Plano de Controle

Q.931

Q.922Q.922*

I.430 ou I.431

Rede

Plano do Usuário

Figura 8.13: Frame relay - controle do usuário e da rede
Fonte: http://www.logicengenharia.com.br/mcamara/ALUNOS/framerelay.pdf 

A característica do frame relay é trabalhar com velocidades variáveis, e uma taxa 

mínima de transmissão deve ser garantida pela concessionária de telefonia.

De posse desse dado, de acordo com Brito (1999), elas configuram os se-

guintes componentes do serviço frame relay:

•	 linha de acesso ao fornecedor de serviço;

•	 permutador frame relay de variação da velocidade;

•	 taxa de informação mínima combinada (CIR – commited information rate) 

para cada circuito virtual permanente (PVC – permanent virtual circuit).

Rede Privada Virtual (VPN)
É uma rede de comunicações 
privada construída em cima 
de uma rede de comunicações 
pública (como por exemplo, a 
internet) que tem protocolos de 
criptografia por tunelamento que 
fornecem a confidencialidade, 
autenticação e integridade 
necessárias para garantir a 
privacidade das comunicações 
requeridas.
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Essas configurações determinarão a velocidade média e a velocidade máxi-

ma de transmissão, ou seja, a velocidade com a qual os dados entram na 

rede e a velocidade máxima dos bursts. Para cada PVC que se especifica en-

tre dois pontos na rede, é feito um CIR. O fornecedor de serviço frame relay 

garante a entrega de CIR sobre o PVC sempre. 

Nó Intermediário Nó Intermediário Nó Intermediário

Estação DestinoEstação Fonte

1

2

7

3

6
8 5 4

Figura 8.14: Esquema de conexão frame relay
Fonte: http://www.logicengenharia.com.br/mcamara/ALUNOS/framerelay.pdf 

8.6.9 ISDN
ISDN (integrated services digital network) ou também RDSI (Rede Digital de 

Serviços Integrados) é um serviço disponível em centrais telefônicas digitais, 

que permite acesso à internet e baseia-se na troca digital de dados, em que 

são transmitidos pacotes por multiplexagem (possibilidade de estabelecer 

várias ligações lógicas numa ligação física existente) sobre condutores de par 

trançado (ALECRIM, 2003).

Pelo menos dois serviços estão normalmente disponíveis no ISDN, que são a 

taxa básica (BRI) e taxa primária (PRI). 

8.6.10 Acesso básico BRI do ISDN
Para Alecrim (2003), a interface de taxa básica BRI (basic rate interface) é o 

serviço mais comum do ISDN. Ele consiste em dois canais de 64 Kbps (canais 

B) e um canal de sinalização de 16 Kbps (canal D) para uma taxa de dados 

máxima (antes de compressão) de 128 Kbps (ou 144 Kbps se o canal D for 

usado para transmissão de dados). Enquanto 2B+D é um padrão de serviço 

BRI, alguns fornecedores de serviço oferecem outras combinações, tais como 

um canal D ou dois canais B sem o canal D.
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ISDN - BRI

D - 64Kbps

B (1) - 64Kbps

B (...) - 64Kbps

B (2) - 64Kbps

INFO
WESTERN

Figura 8.15: Acesso BRI
Fonte: http://www.infowester.com/isdn.php

8.6.11 Acesso primário PRI do ISDN
A interface de taxa primária (PRI), de acordo com Alecrim (2003), é uma 

interface com grande largura de banda e é usada normalmente em sites 
centrais para agregar conexões BRI, ou em aplicações onde se requer uma 

largura de banda superior a 128 Kbps. Normalmente os serviços PRI estão 

menos disponíveis que os serviços BRI, por causa do custo e largura de ban-

da. Nos Estados Unidos e no Japão, a PRI consiste em 23 canais B e um canal 

D; na Europa e no resto do mundo consiste em 30 canais B e um canal D. O 

canal D para as operações PRI opera a 64 Kbps, como fazem todos os canis 

B para um total de aproximadamente 1.5 Mbps nos USA e no Japão, ou 2.0 

Mbps na Europa e no resto do mundo.

ISDN - BRI

D - 64Kbps

B (1) - 64Kbps

B (...) - 64Kbps

B (2) - 64Kbps

INFO
WESTERN

Figura 8.16: Acesso PRI
Fonte: http://www.infowester.com/isdn.php

A combinação entre BRI e PRI é muito poderosa para a construção de redes 

com um site central e muitos sites distribuídos. Através do uso de um sim-

ples PRI no site central e de linhas BRI em sites remotos, o site central pode 

comunicar simultaneamente com até 23 ou 30 sites remotos.
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8.6.12 ATM
O modo de transferência assíncrono ATM (Assynchronous Transfer Mode), 

de acordo com Soares (1995), é uma tecnologia baseada na transmissão de 

pequenas unidades de informação de tamanho fixo e formato padronizado, 

denominado células. As células são transmitidas através de circuitos virtuais, 

encapsulados no meio físico, e o encaminhamento é baseado no cabeçalho 

contido na célula. Cada canal virtual é identificado com um numero de 24 

bits, possibilitando 16.777.216 canais virtuais para cada meio físico (2²).

A Figura 8.17 ilustra as camadas do modelo de referência ATM, definido 

pelo ITU-T (International Telegraph Union), comparado com o modelo OSI. 

O modelo de referência ATM, de acordo com Soares (1995), foi definido pela 

recomendação I.321.

Modelo OSI Modelo ATM

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física
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AAL
(CS)
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(TC)
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ATM
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Figura 8.17: Modelos ATM em camadas
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialatm/pagina_2.asp

As funções das camadas do modelo de referência ATM são:

•	 Física: provê os meios para transmitir as células ATM. A subcamada 

TC (transmission convergence) mapeia as células ATM no formato dos 

frames da rede de transmissão (SDH, SONET, PDH, etc.). A subcamada 

PM (physical medium) temporiza os bits do frame de acordo com o 

relógio de transmissão.

•	 ATM: é responsável pela construção, processamento e transmissão das 

células, e pelo processamento das conexões virtuais. Essa camada tam-

bém processa os diferentes tipos e classes de serviços e controla o tráfego 

da rede. Nos equipamentos de rede, essa camada trata todo o tráfego de 

ITU-T
É um organismo internacional, 

filiado à ISO, a qual cria 
recomendações que, após serem 

aprovadas pelos membros, 
são empregadas para o 

desenvolvimento de soluções 
tecnológicas envolvendo redes e 

telecomunicações.
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entrada e saída, minimizando o processamento e aumentando a eficiên-

cia do protocolo sem necessitar de outras camadas superiores.

•	 AAL: é responsável pelo fornecimento de serviços para a camada de 

aplicação superior. A subcamada CS (convergence sublayer) converte e 

prepara a informação de usuário para o ATM, de acordo com o tipo 

de serviço, além de controlar as conexões virtuais. A subcamada SAR 

(segmentation and reassembly) fragmenta a informação para ser encap-

sulada na célula ATM. A camada AAL implementa ainda os respectivos 

mecanismos de controle, sinalização e qualidade de serviço.

De acordo com Torres (2009, o padrão ATM trabalha com um pacote de ta-

manho fixo denominado célula (cell). Uma célula possui 53 bytes, sendo 48 

para a informação útil e cinco para o cabeçalho. Cada célula ATM enviada 

para a rede contém uma informação de endereçamento que estabelece uma 

conexão virtual entre origem e destino. 

53 bytes

Informação útil

Informação útil

8 .... 1 8 . 5 4 . 1 8 ....1 8 . 5 4 . 2  1   8 .... 1 384  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1  2  3  4  5  1 48

VPI VPI VCI VCI VCI PT CLP HEC

Cabeçalho

Figura 8.18: Célula ATM
Fonte: m http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialatm/pagina_2.asp

Segundo Torres (2009), o campo de cabeçalho carrega as informações de 

controle do protocolo. Devido a sua importância, possui mecanismo de de-

tecção e correção de erros para preservar o seu conteúdo. Ele é composto 

por cinco bytes com as seguintes informações:

•	 VPI (virtual path identifier), com 12 bits, representa o número da rota vir-

tual até o destinatário da informação útil, e tem significado local apenas 

para a porta de origem. Nas conexões UNI o VPI pode ainda ser dividido 

em dois campos: o GFC (generic flow control), com quatro bits, que iden-

tifica o tipo de célula para a rede, e o VPI propriamente dito, com oito bits. 
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•	 VCI (virtual channel identifier), com 16 bits, representa o número do canal 

virtual dentro de uma rota virtual específica. Também se refere ao destinatá-

rio da informação útil e tem significado local apenas para a porta de origem.

•	 PT (payload type), com três bits, identifica o tipo de informação que a 

célula contém: de usuário, de sinalização ou de manutenção.

•	 CLP (cell loss priority), com um bit, indica a prioridade relativa da célula. 

Células de menor prioridade são descartadas antes que as células de 

maior prioridade durante períodos de congestionamento.

•	 HEC (header error check), com oito bits, é usado para detectar e corrigir 

erros no cabeçalho. O campo de informação útil, com 384 bits (48 bytes) 
carrega as informações de usuário ou de controle do protocolo. A infor-

mação útil é mantida intacta ao longo de toda a rede, sem verificação 

ou correção de erros. A camada ATM do protocolo considera que essas 

tarefas são executadas pelos protocolos das aplicações de usuário ou pe-

los processos de sinalização e gerenciamento do próprio protocolo para 

garantir a integridade desses dados.

•	 Quando é informação de usuário, o conteúdo desse campo é obtido a 

partir da fragmentação da informação original.

•	 Quando a informação é de controle do protocolo, o primeiro byte é usa-

do como campo de controle, e os demais bytes contêm informação de 

sinalização, configuração e gerenciamento da rede.

8.6.13 VCircuitos virtuais ATM
Como já foi dito, as células ATM são transmitidas através de conexões com 

circuitos virtuais, onde uma rota é estabelecida no momento da conexão, 

sendo que seu encaminhamento baseado nas informações do cabeçalho 

(os cabeçalhos contêm um campo identificador do circuito virtual). Esses 

circuitos virtuais são implementados, segundo Torres (2009), utilizando os 

seguintes conceitos:

•	 TP (transmission path): é a rota de transmissão física (por exemplo, 

circuitos das redes de transmissão SDH/SONET) entre dois equipamentos 

da rede ATM.

•	 VP (virtual path): é a rota virtual configurada entre dois equipamentos 
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adjacentes da rede ATM. O VP usa como infraestrutura os TPs. Um TP 

pode ter um ou mais VPs. Cada VP tem um identificador VPI (virtual paths 
identifier), que deve ser único para um dado TP.

•	 VC (virtual channel): é o canal virtual configurado também entre dois 

equipamentos adjacentes da rede ATM. O VC usa como infraestrutura o 

VP. Um VP pode ter um ou mais VCs. Cada VC tem um identificador VCI 

(virtual channel identifier), que também deve ser único para um dado TP.

VP 1

VP 2

VP 3

Equipamento 2Equipamento1

Caminho de Transmissão

VP 1

VP 2

VC

1....4

VC

5....8

VC

9....12VC

12
...

.9

VC 8.
...

5

VC 4.
...

1

VP 3

Figura 8.19: Conceitos dos circuitos virtuais
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialatm/pagina_2.asp

Baseados nos conceitos acima descritos, pode-se definir dois tipos de cone-

xões virtuais no modelo ATM:

•	 VPC (virtual paths connection): é a conexão de rota virtual definida 

entre dois equipamentos de acesso ou de usuário. Uma VPC é uma cole-

ção de VPs configuradas para interligar origem e destino.

•	 VCC (virtual channel connection): é a conexão de canal virtual defini-

da entre dois equipamentos de acesso ou de usuário. Uma VCC é uma 

coleção de VCs configuradas para interligar origem e destino.

Resumo
Nesta aula estudamos os protocolos de redes mais conhecidos. Primeira-

mente falamos sobre os protocolos de redes LAN. Desses protocolos pôde-se 

constatar que o Ethernet é o mais usado em redes locais.

Depois falamos sobre os protocolos mais utilizados em redes WAN. E vimos que 

eles foram evoluindo desde as linhas telefônicas comuns até os sistemas ATM. 

Vimos que essa evolução trouxe melhoras significativas nos serviços e velocidade.
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Dos protocolos estudados, os mais usados atualmente em redes WANs são o 

X.25, o PPP, o ADSL e HDSL e o ATM. A escolha de um desses protocolos vai 

depender do tipo de usuário e do tipo de serviço requerido por esse usuário. 

Os protocolos ADSL e PPP são mais indicados para usuários residenciais, ao 

passo que os protocolos X.25, HDSL e ATM são mais indicados para usuá-

rios comerciais, devido ao custo ser maior, pois proporcionam velocidades 

maiores. 

Por último, é bom lembrar, que os serviços WAN são oferecidos por conces-

sionárias públicas.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise na internet: o que é encapsulamento? 

2. Pesquise na internet: o que são pacotes de transmissão de dados? 

3. Qual a função dos protocolos de rede?

4. Como funciona o protocolo NetBEUI?

5. Como funciona o protocolo NetBIOS?

6. Como funciona o protocolo IPX/SPX?

7. O protocolo IPX/SPX é roteável? O que vem a ser isso?

8. Descreva os padrões Ethernet definidos pelo IEEE.

9. Como é feito o endereçamento no protocolo Ethernet?

10. Quais os tipos de endereçamento utilizados pelo protocolo Ethernet?

11. Como é feito o acesso ao meio físico por um equipamento trabalhando 

com o protocolo Ethernet? Descreva os passos quando isso acontece.

12. Por que o padrão Ethernet é o hoje o mais utilizado em redes locais?

13. Como funciona o endereço MAC? Descreva seus campos.

Saiba mais: Aprofunde seu 
conhecimento sobre redes 

comutadas ATM assistindo ao 
vídeo disponível no link a seguir 

http://www.youtube.com/
watch?v=-IjcpBRnI9M
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14. Associe os protocolos enumerando a segunda coluna de acordo com a 

primeira:

a) PPP (Point-to-point Protocol)

b) Frame Relay

c) ATM (Asynchronous Transfer 

Mode)

d) xDSL (Digital Subscriber Line)

e) ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line)

f) HDSL (High-Bit-Rate Digital 

Subscriber Line)

( ) Capacidade simétrica 2Mbps 

usando três pares

(   ) Capacidade assimétrica

( ) Protocolo comum usado para 

acesso discado

(   ) Técnica de comutação de pacotes

(   ) Tecnologia de transmissão e com-

putação de dados

(   ) Tráfego de alta capacidade usan-

do o cabo telefônico

7. Onde é utilizado o protocolo PPP? 

8. Quais são as características do protocolo PPP? 

9. Quais são as fases de comunicação do protocolo PPP? Descreva resumi-

damente cada uma delas. 

10. O que é LPCD?

11. Descreva o protocolo X25. 

12. Faça a análise comparativa do protocolo X25 com o Modelo OSI. 

13. Trace um comparativo entre o padrão HDSL e ADSL levando em consi-

deração aplicação, tecnologia, alcance, taxa, vantagens e desvantagens.

14. Descreva o protocolo Frame Relay (FR). 
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15. Quais são os tipos de circuito virtual que ocorrem na tecnologia Frame Relay? 

16. Descreva o protocolo ATM.

17. A tecnologia de rede WAN Asynchronous Transfer Mode (ATM) possui 

algumas vantagens. Quais são elas? 

18. Descreva as características do protocolo ATM. 

19. Esquematize a comparação do modelo do protocolo ATM em relação ao 

modelo OSI. 

20. Descreva como o ATM identifica o circuito virtual. Qual a vantagem no 

uso de VPC e VCC na identificação de um circuito virtual? 

21. Esquematize a estrutura de uma célula ATM apresentando seus dois cam-

pos principais e tamanhos característicos em quantidade de bytes. Procu-

re entender sobre circuitos virtuais!

22. Procure entender o que é encapsulamento e elabore um esquema.

23. Qual o protocolo mais usado em rede local atualmente?

24. Qual o protocolo mais usado em rede WAN
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e-Tec Brasil

Objetivos

Conhecer e compreender como os computadores se interligam 

pela internet mesmo estando em pontos físicos diferentes.

Aula 9 – Introdução à suíte de
protocolos TCP/IP

9.1 Introdução
De acordo com Torres (2009), a suíte TCP/IP, além de ser o protocolo da 

internet, é atualmente a família de protocolos mais utilizada nas comunica-

ções de computadores. Ele tem esse nome devido aos seus dois principais 

protocolos que são o TCP e o IP. O TCP/IP trabalha em redes comutadas por 

pacotes, em que o IP tem a função de descobrir a rota por onde os pacotes 

vão passar e o TCP a função de garantir a entrega desses pacotes.

Assim, segundo Torres (2009), a arquitetura do TCP/IP baseia-se principal-

mente em um serviço de transporte orientado à conexão fornecido pelo TCP, 

e em um serviço de rede não orientado à conexão (datagrama não confiável) 

fornecido pelo IP. Alguns dos principais protocolos que fazem parte da famí-

lia TCP/IP são:

•	 IP – Internet Protocol

•	 ARP – Address Resolution Protocol 

•	 ICMP – Internet Control Message Protocol

•	 UDP – User Datagram Protocol

•	 TCP – Transport Control Protocol 

•	 RIP – Routing Information Protocol 

•	 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol 

•	 DNS – Domain Name Server.
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9.2 Modelo TCP/IP
O tráfego na rede, de acordo com o modelo TCP/IP, se organiza na seguinte 

ordem (TORRES, 2009): 

•	 um processo ou aplicação gera um dado e o envia à camada host-to-host;

•	 na camada host-to-host, quando adicionado um cabeçalho TCP ao dado, 

ele é denominado mensagem;

•	 na camada internet, quando adicionado um cabeçalho IP à mensagem, 

ela é denominada pacote;

•	 na camada de acesso a rede, quando adicionado um cabeçalho com o 

endereço MAC ou físico da estação ao pacote e alguns dígitos de con-

trole, é denominado frame;

•	 que é transportado ao seu destino;

•	 chegando ao seu destino, é feito o processo inverso de desmontagem do 

frame, pacote, mensagem e entregue o dado ao processo ou aplicação 

de destino.

De acordo com Torres (2009), o modelo TCP/IP é constituído, comparado ao 

modelo OSI, em quatro camadas: Aplicação, Transporte (TCP), Internet (IP) 

e Física.

Modelos em  
camadas Principais funções Principais  

protocolos

Aplication Execução de Aplicações
Ftp, Telnet, Http
Dns, Snmp...

Transport
Controle de Fluxo  
Endereçamento de Aplicações

Tcp, Udp

Internet
Roteamento de Pacotes  
Endereçamento de Equipamentos

IP Icmp

Network Interface
Interface com a tecnologia  
de Rede Usada

Slip, PPP, X25,  
Frame Relay...

Figura 9.1: Camadas do protocolo TCP/IP
Fonte: http://mesonpi.cat.cbpf.br/naj/tcpipf.pdf 
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9.3 Camada física
Também chamada camada de abstração de hardware, tem como função 

principal a interface do modelo TCP/IP com os diversos tipos de redes (X.25, 

ATM, FDDI, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, sistema de conexão ponto a 

ponto SLIP, etc.). 

9.4 Camada de internet (IP)
A camada de rede é a primeira (normatizada) do modelo. Também conheci-

da como camada internet, é responsável pelo endereçamento, roteamento 

dos pacotes, controle de envio e recepção (erros, bufferização, fragmenta-

ção, sequência, reconhecimento, etc.), etc.

Dentre os protocolos da camada de rede, destaca-se inicialmente o IP 

(Internet Protocol), além do ARP, ICMP, RARP e dos protocolos de roteamento 

(RIP ,IGP, OSPF, Hello, EGP e GGP). A camada de rede é uma camada não 

orientada à conexão; portanto se comunica através de datagramas.

9.4.1 IP (Internet Protocol)
A função básica do protocolo IP é o transporte dos blocos de dados por entre 

as sub-redes até chegar ao destinatário. Durante o tráfego pelas sub-redes, 

existem componentes denominados gateways, que desviam o datagrama IP 

para outras sub-redes ou para o destinatário, se este fizer parte da sub-rede 

a que o gateway está conectado. 

9.4.2 ICMP (Internet Control Message Protocol)
O protocolo ICMP é utilizado para transmissão de mensagens de controle 

ou de ocorrência de problemas. Utiliza o protocolo IP para o transporte das 

mensagens. Geralmente as mensagens ICMP são geradas pelos gateways, 
podendo também ser geradas pela estação destinatária. De acordo com Co-

mer (2007), as ocorrências do ICMP podem ser:

•	 destinatário inacessível; 

•	 ajuste de fonte: solicita à estação a redução da taxa de emissão de da-

tagramas;

•	 redireção: rota mais adequada para a estação destinatária (para atualiza-

ção da tabela de endereço dos roteadores);
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•	 eco e resposta de eco;

•	 tempo excedido; 

•	 problemas de parâmetros; 

•	 marca de tempo e resposta à marca de tempo; 

•	 solicitação de informações e respostas de informações; 

•	 solicitação de máscara de endereço e resposta à mascara de endereço.

9.4.3 ARP (Address Resolution Protocol)
O ARP (Address Resolution Protocol) permite que um host, ou computador, 

encontre o endereço físico de um host de destino na mesma rede física, 

apresentando somente o endereço IP de destino (COMER, 2007). Quando 

inicializadas, as estações não possuem uma tabela de correspondência en-

dereços IP/físico (MAC) armazenados. Em vez disso, para cada endereço IP 

que não esteja na tabela da estação, o protocolo ARP manda uma solicitação 

para o endereço IP determinado solicitando endereço físico (MAC). O desti-

natário que tiver o endereço IP informado responde (à máquina solicitante) 

seu endereço físico. Nessa ocasião, tanto a tabela da máquina origem, quan-

to a da máquina destinatária são atualizadas com os endereços.

9.4.4 RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
Segundo Soares (1995), de forma inversa ao protocolo ARP, uma máquina 

utiliza o protocolo RARP para procurar um endereço IP relacionado a um 

endereço físico (MAC) determinado. 

9.5 Camada de transporte
Para Soares (1999), a camada de transporte é responsável pelo controle da 

conversação entre as aplicações intercomunicadas da rede. A camada de 

transporte utiliza dois protocolos: o TCP e o UDP.

9.5.1 TCP
De acordo com Comer (2007), o protocolo TCP fornece um serviço full-
-duplex confiável, pois provê um serviço de transporte fim a fim, ou seja, 

entre a origem e o destino final da mensagem, constituindo uma conexão 

lógica e confiável entre eles, com controle de fluxo e controle da sequência 
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de pacotes enviados e recebidos de forma a detectar eventuais perdas de 

pacotes ao longo da transmissão. Faz também os avisos de recebimento de 

pacotes. Suas principais funções são: 

•	 transferência de dados: através de mensagens de tamanho variável em 

full-duplex; 

•	 transferência de dados urgentes: informações de controle, por exemplo; 

•	 estabelecimento e liberação de conexão: antes e depois das transferên-

cias de dados, através de um mecanismo chamado three-way-handshake;

•	 multiplexação: as mensagens de cada aplicação simultânea são multi-

plexadas para repasse ao IP. Ao chegar ao destino, o TCP demultiplexa as 

mensagens para as aplicações destinatárias;

•	 segmentação: quando o tamanho do pacote IP não suporta o tamanho 

do dado a ser transmitido, o TCP segmenta (mantendo a ordem) para 

posterior remontagem na máquina destinatária;

•	 controle do fluxo: através de um sistema de bufferização denominada 

janela deslizante, o TCP envia uma série de pacotes sem aguardar o re-

conhecimento de cada um deles. Na medida em que recebe o reconhe-

cimento de cada bloco enviado, atualiza o buffer (caso reconhecimento 

positivo) ou reenvia (caso reconhecimento negativo ou não reconheci-

mento após um timeout); 

•	 controle de erros: além da numeração dos segmentos transmitidos, vai jun-

to com o header uma soma verificadora dos dados transmitidos (checksum); 

assim o destinatário verifica a soma com o cálculo dos dados recebidos;

•	 precedência e segurança: os níveis de segurança e precedência são 

utilizados para tratamento de dados durante a transmissão.

9.5.2 UDP (User Datagram Protocol)
O UDP é um protocolo mais rápido do que o TCP, de acordo com Lages 

(2012), pelo fato de não verificar o reconhecimento das mensagens envia-

das. Por esse mesmo motivo, não é confiável como o TCP. É um protocolo 

não orientado à conexão e não provê muitas funções: não controla o fluxo 

podendo os datagramas chegarem fora de sequência ou até mesmo não 
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chegarem ao destinatário. Opcionalmente pode conter um campo check-
sum; com os quais os datagramas que não conferem ao chegarem no desti-

no são descartados, cabendo à aplicação recuperá-los.

9.6 Camada de aplicação
De acordo com Soares(1995), na suíte TCP/IP as aplicações são implemen-

tadas de forma isolada, não existindo um padrão que defina como deve ser 

estruturada, isto é, o FTP possui seu próprio protocolo, o Telnet também, 

assim como o SNMP, DNS, etc. A camada de aplicação está baseada na ar-

quitetura cliente/servidor.

É na camada de aplicação que se estabelece o tratamento das diferenças 

entre representação de formato de dados. O endereçamento da aplicação 

na rede é provido através da utilização de portas para comunicação com a 

camada de transporte. 

9.6.1 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
O protocolo DHCP é responsável pelo o controle e pela disponibilização de 

endereços IP para os clientes. O uso do protocolo é muito difundido quando 

não queremos configurar um endereço IP fixo para cada computador dentro 

da rede – o trabalho é feito automaticamente pelo protocolo. Geralmente, o 

protocolo DHCP roda no servidor da rede.

9.6.2 O BOOTP – Bootstrap Protocol
O BOOTP é um protocolo que surgiu para suprir algumas deficiências do 

protocolo ARP e permite a configuração automática de parâmetros de rede, 

porém sem a capacidade de alocar dinamicamente esses parâmetros, como 

faz o DHCP. Utiliza uma comunicação não confiável para obter seus dados.

9.6.3 Telnet (terminal virtual)
É um protocolo que permite a operação em um sistema remoto através de 

uma sessão de terminal. Com isso, a aplicação servidora recebe as teclas 

acionadas no terminal remoto como se fosse local. O Telnet oferece três ser-

viços: definição de um terminal virtual de rede; negociação de opções (modo 

de operação, eco, etc.); e transferência de dados.

9.6.4 FTP/TFTP (File Transfer Protocol)
Provê serviços de transferência, renomeação e eliminação de arquivos, além 

da criação, modificação e exclusão de diretórios. Para sua operação, são 
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mantidas duas conexões: uma de dados e outra de controle. Não implemen-

ta segurança, o que deixa para o TCP, exceto as requisições de senhas de 

acesso a determinados arquivos (ou servidores FTP). O TFTP difere do FTP por 

não poder acessar diretórios e não utilizar senhas de segurança.

9.6.5 SNMP (Simple Network Management Protocol)
É utilizado para trafegar as informações de controle da rede. De acordo com 

o sistema de gerenciamento da arquitetura TCP/IP, existem o agente e o 

gerente que coletam e processam, respectivamente, dados sobre erros, pro-

blemas, violação de protocolos, entre outros. Na rede existe uma base de da-

dos denominada MIB (Management Information Base) onde são guardadas 

informações sobre hosts, gateways, interfaces individuais de rede, tradução 

de endereços e softwares relativos ao IP, ICMP, TCP, UDP, etc.

9.6.6 DNS (Domain Name System)
Cada homepage que você acessa, cada servidor, cada bate-papo, tem por 

trás um IP. Esse endereço IP é um número com quatro octetos, consequente-

mente de difícil memorização. 

O que é mais fácil memorizar: algo como 999.222.180.175 ou http://www.
techveiga.net ? 

É aí que entra o Domain Name System, que organiza hierarquicamente os 

IPs, convertendo-os para nomes. A atribuição de domínios na internet teve 

como objetivo evitar a utilização de um mesmo nome por mais de um equi-

pamento e descentralizar o cadastramento de redes e equipamentos, divi-

dindo-se a internet em domínios administrativos distintos. O nome simbólico 

de um equipamento é composto por um nome local adicionado à hierarquia 

de domínios, conhecido como FQDN (fully qualified domain name – nome 

de domínio completo). 

9.6.7 HTTP – HyperText Transfer Protocol
É o protocolo utilizado na transferência de dados via páginas web, como arqui-

vos no formato HTML, imagens, arquivos de sons, entre outros. A transferên-

cia de dados é iniciada quando o cliente faz uma requisição ao servidor HTTP 

através do URL – Uniform Resource Locator. O protocolo roda sob a porta 80.

Aprenda mais sobre o 
funcionamento da suíte TCP/IP 
em http://www.youtube.com/
watch?v=XKN6CWbZk1g&feat
ure=related

e-Tec BrasilAula 9 – Introdução à suíte de protocolos TCP/IP 143



9.6.8 POP3 – Post Office Protocol Version 3
É um protocolo utilizado para acessar uma caixa de correio eletrônico remo-

tamente. Muitos servidores de e-mail podem suportar esse protocolo, permi-

tindo aos usuários baixar, deletar ou armazenar localmente suas mensagens, 

sem acessá-las pelo Webmail. 

9.6.9 IMAP (Internet Message Access Protocol) 
É um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior em recursos 

ao POP3. Uma vantagem deste protocolo é o compartilhamento de caixas 

postais entre usuários membros de um grupo de trabalho. Seu uso também 

permite efetuar pesquisas por mensagens diretamente no servidor, utilizan-

do palavras-chaves.

9.6.10 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Implementa o sistema de correio eletrônico da internet operando não orien-

tado à conexão e provê serviços de envio e recepção de mensagens do usu-

ário. Tais mensagens são armazenadas num servidor de correio eletrônico 

onde o usuário destinatário está cadastrado, até que este as solicite, quando 

então são apagadas da área de transferência do sistema originador. O SMTP 

divide a mensagem em duas partes: corpo e cabeçalho, que são separados 

por uma linha em branco. No cabeçalho existe uma sequência de linhas que 

identificam o emissor, o destinatário, o assunto e algumas outras informa-

ções opcionais.

9.6.11 RPC (Remote Procedure Call)
Implementa mecanismos de procedimentos de chamada remota, úteis no de-

senvolvimento de aplicações cliente/servidor com um nível maior de abstração. 

Uma aplicação utiliza o RPC para fazer interface das suas funções. Assim, as 

funções chamadas pelas aplicações são repassadas ao RPC, que monta uma 

mensagem correspondente e envia para processamento remoto. O servidor 

então processa as mensagens, executa a rotina e devolve os resultados para 

o RPC da estação, que reestrutura os dados e repassa à aplicação. Tudo isso 

implementa uma função virtualmente local, transparente para a aplicação. 

9.6.12 NFS (Network File System)
O NFS supre uma deficiência do FTP, que não efetua acesso on-line aos ar-

quivos da rede. Desenvolvido pela SUN Microsystems, tem acesso através 

da porta 2049 do UDP. Ele cria uma extensão do sistema de arquivos local, 

transparente para o usuário, e possibilita várias funções, como as seguintes:
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•	 criação e modificação de atributos dos arquivos; 

•	 criação, leitura, gravação, renomeação e eliminação de arquivos; 

•	 criação, leitura e eliminação de diretórios; 

•	 pesquisa de arquivos em diretórios; 

•	 leitura dos atributos do sistema de arquivos.

Um dos problemas do NFS é que ele não suporta acesso compartilhado aos 

arquivos; portanto, tais preocupações devem estar a cargo da aplicação. O 

NFS utiliza o UDP; logo, tem embutidas várias rotinas de segurança para su-

prir a deficiência do protocolo.

Resumo
Nesta aula conhecemos um pouco a suíte de protocolos TCP/IP, que é o pro-

tocolo da internet. Vimos que os seus dois principais protocolos são o TCP/IP. 

Daí a origem do seu nome. Vimos que ele é composto de quatro camadas: 

física, rede, transporte e aplicação. A camada física não define o meio físico e 

sim a possibilidade de conexão do protocolo TCP/IP. Sendo assim, a primeira 

camada normatizada da suíte é a camada IP. Também aprendemos que o pro-

tocolo IP é responsável por descobrir o caminho entre a origem e o destino, 

e que o protocolo TCP é responsável por manter esse caminho ativo. E vimos 

que a camada de aplicação contém os serviços prestados pela suíte TCP/IP.

Atividades de aprendizagem
1. Quais as camadas do modelo TCP/IP? Descreva as funções de cada uma 

delas. Qual sua diferença em relação ao modelo OSI?

2. Descreva as principais características e funcionalidades dos protocolos 

TCP e UDP.

3. Dadas as seguintes informações (voz, vídeo em tempo real, vídeo gra-

vado, informação bancária, game em tempo real, declaração de IRRF, 

transferência de arquivos corporativos), quais protocolos de nível de 

transporte do TCP/IP seria aconselhável que tais mídias utilizassem? Diga 

o porquê da escolha.

4. Explique o funcionamento dos protocolos ARP e RARP.
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5. Quais são as finalidades das mensagens ICMP?

6. O protocolo da camada de rede, IP, permite a comunicação entre máqui-

nas. O protocolo da camada de transporte tem outra função. Qual é ela?

7. Faça uma comparação entre o DHCP e o BOOTP.

8. Explique o funcionamento do protocolo DNS.

9. Descreva a estrutura hierárquica utilizada para a construção de nomes DNS.

10. Explique o funcionamento do protocolo NFS.

11. Faca um comparativo entre os serviços FTP e TFTP.

12. Qual o protocolo usado para o envio de e-mail? E para o recebimento?

13. Qual a função do protocolo SNMP?

14. O que é URL?

15. Qual a finalidade do Telnet? Qual a diferença entre ele e o RPC?
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e-Tec Brasil

Objetivos

Conhecer os serviços que os sistemas computacionais podem 

compartilhar. 

Compreender a integração entre dados, voz e imagem transmiti-

dos pelas redes de computadores.

Aula 10 – Redes Convergentes

10.1 Introdução
O que você sabe sobre comunicação multimídia? E redes convergentes? 

Nunca ouviu falar? Você usa o MSN? Já usou com webcam e microfone? Se 

sim, então você já utilizou uma comunicação multimídia.

A internet comporta uma grande variedade de aplicações de multimídia in-

teressantes como dados, voz, vídeo, imagens, músicas, e tudo que possa 

ser transformado em bits utilizando o mesmo meio físico. São os chamados 

serviços integrados (KUROSE, 2010). Esses serviços integrados compõem as 

redes multimídias ou convergentes.

Aplicações multimídia

Transmissão 
Unidirecional

Conferências
(interatividade)

Áudio Texto Vídeo

Figura 10.1: Transferência multimídia em redes
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf
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Para Roesler (2001), pode-se dividir transmissão multimídia em redes de 

computadores em parte de conferência (que requer interatividade) e parte 

de transmissão de vídeo (que envolve apenas um lado transmitindo e vários 

clientes recebendo). Ambas possuem necessidades diferentes para funcio-

nar a contento; por exemplo, as aplicações de conferência normalmente 

possuem necessidades mais rígidas em relação ao atraso da rede, enquan-

to que a transmissão unidirecional pode trabalhar com um atraso maior.

Sinal de
 entrada

Sinal de
saída

Digitação Compressão Transmissão

Perda / Atraso

ReordenaçãodescompressãoRecuperação

Figura 10.2: Etapas de transmissão multimídia
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf

As aplicações multimídia têm características e necessidades bem diferentes 

umas das outras, como por exemplo, voz, que exige atrasos, ou latências, 

baixos. Dados, ao contrário, não têm tanta preocupação com latência e jitter 
(ver seção 10.3). Já videoconferência, além de exigir latência e jitter baixos, 

ainda necessita de skew (ver seção 10.4) baixo, a fim de manter sincroni-

zados voz e vídeo. A compreensão dessas necessidades é primordial para a 

construção de uma rede multimídia (ROESLER, 2001).

10.2 Latência
Latência é o tempo que um pacote leva da origem ao destino. Caso haja um 

atraso muito grande, isso pode prejudicar, por exemplo, uma conversação 

através da rede, tornando difícil o diálogo e a interatividade necessária para 

certas aplicações (ROESLER, 2001). 

Os principais responsáveis pela latência são (ROESLER, 2001):

•	 Atraso de transmissão: tempo após o pacote sair do transmissor até 

sua chegado no receptor. Esse tempo envolve uma série de fatores, como 

o atraso no meio físico, processamento em cada nodo intermediário, fila 

de espera em nodo, etc.

•	 Atraso de codificação e decodificação: sinais como voz e vídeo nor-

malmente são codificados em um padrão, tipo PCM (G.711 a 64Kbps) 
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para voz, ou H.261 para vídeo. Essa codificação gasta um tempo de pro-

cessamento na máquina.

•	 Atraso de empacotamento e desempacotamento: após codificado, 

o dado deve ser empacotado na pilha OSI a fim de ser transmitido na 

rede, e isso gera um atraso.

10.3 Jitter
Uma informação digitalizada é quebrada em pacotes, e os pacotes são nu-

merados em sequência e enviados pelo meio físico. O jitter, de acordo com 

Roesler (2001), é a variação estatística do retardo, que altera o fluxo de che-

gada dos pacotes, ou seja os pacotes chegam fora de ordem. O conceito de 

jitter e latência é ilustrado na Figura 10.3 a seguir.

N. de Pacotes 
chegando

latência

jitler

t

Figura 10.3: Comparação entre latência e jitter
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf

A consequência dessa variação é que o destino deve possuir um buffer cujo 

tamanho vai depender do jitter, gerando mais atraso na conversação (aplica-

ção de voz, por exemplo).

10.4 Skew
O skew é um parâmetro utilizado para medir a diferença entre os tempos de 

chegada de diferentes mídias que deveriam estar sincronizadas. Em diversas 

aplicações existe uma dependência entre duas mídias, como áudio e vídeo, 

ou vídeo e dados. Assim, numa transmissão de vídeo, o áudio deve estar 

sincronizado com o movimento dos lábios (ROESLER, 2001).
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N. de Pacotes 
chegando

Vídeo Áudio

t

skew

Figura 10.4: Skew
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf

10.5 Protocolos de tempo real 
para transmissões multimídia

Segundo Kurose (2010), as aplicações interativas em tempo real pela inter-

net prometem liderar o seu crescimento. Por isso se fez necessário criar pa-

drões para essa classe de aplicações que permitam a interatividade entre os 

diversos desenvolvedores desse tipo de produto. A seguir serão mostrados 

alguns protocolos que estão sendo mais usados.

10.5.1 RTP
O protocolo RTP (Real-time Transport Protocol), segundo Kurose (2010), 

roda sobre o protocolo UDP. O lado remetente encapsula uma porção de 

mídia dentro de um pacote RTP que o encapsula em um segmento UDP. No 

destinatário, o processo inverso é feito ate ter-se a porção de mídia enviada.

Alguns benefícios obtidos por esse protocolo são (ROESLER, 2001):

•	 Detecção de perda de pacotes: observando o número de sequência, é 

possível saber se houve perda de pacotes ou não.

•	 Sincronização intramídia: o campo de timestamp do cabeçalho informa 

ao receptor o momento exato de passar os dados ao usuário. 
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•	 Sincronização intermídia: o campo de timestamp do cabeçalho de dife-

rentes sessões RTP (como áudio e vídeo) pode ser usado em conjunto 

com o protocolo NTP (Network Time Protocol), a fim de sincronizar as 

diferentes mídias, permitindo ao receptor a adaptação ao skew.

Kurose (2010) afirma que o RTP não fornece nenhum mecanismo que garanta 

a entrega dos pacotes, a sua ordem de entrega ou a qualidade de serviço da 

rede. O encapsulamento realizado pelo RTP é visto somente nos sistemas finais.

Assim, de acordo Roesler (2001), a garantia de entrega do pacote ou a qua-

lidade de serviço da rede devem ser obtidas através de outro mecanismo de 

entrega, como o RSVP (ver seção 10.6.1), diffserv ou outro protocolo.

Aplicação

dados controle

Ethernet

Encapsulamento 
de mídia

RTP RTCP

UDP

Unicast ou multicast
IPv4 / IPv6

Figura 10.5: Protocolo RTP
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf

10.5.2 RTCP
O protocolo RTCP (RTP Control Protocol) pode ser usado juntamente com o 

RTP para, segundo Kurose (2010), fornecer informações sobre a qualidade 

de serviço obtida na distribuição de dados RTP.

Para Roesler (2001), essas informações são obtidas através de transmissões pe-

riódicas de pacotes de controle a todos participantes da sessão RTP, utilizando 

o mesmo mecanismo de distribuição do RTP (unicast ou multicast), e possuindo 

uma porta específica de controle na sessão. Suas funções são (Roesler, 2001): 
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•	 fornecer feedback sobre a qualidade de serviço obtida na distribuição de 

dados RTP;

•	 enviar o nome canônico (CNAME) do transmissor dos dados utilizado, 

para que todos saibam quem originou a transmissão. O uso do SSRC 

para identificar a origem não é eficaz, visto que pode haver mudança 

nesse número em caso de conflitos. Além disso, um transmissor com 

múltiplas sessões RTP (áudio e vídeo) utiliza um SSRC para cada sessão, 

e o receptor precisa de um nome canônico para identificar a origem e 

poder sincronizar as sessões;

•	 controlar a periodicidade de envio dos pacotes RTCP, a fim de permitir a 

escalabilidade do sistema;

•	  permitir (função opcional) o transporte de informações mínimas de con-

trole, possibilitando, por exemplo, que a identificação de cada partici-

pante seja apresentada na interface com o usuário.

10.6 Padrões de multimídia 
em redes de computadores

Como já foi dito, quando as redes convergentes, também chamadas de mul-

timídias, começaram a crescer, fez-se necessário a criação de padrões para 

permitir que sistemas de desenvolvedores diferentes pudessem conversar 

entre si. Muitos padrões foram criados, mas os mais importantes são os de-

senvolvidos pelo ITU-T e pelo IETF. A seguir eles serão mostrados.

10.6.1 Os padrões de multimídia do ITU-T
Os padrões de multimídia do ITU-T são os da série H (Sistemas audiovisuais 

e de multimídia) e estão citados na Figura a seguir. Cada um deles tem uma 

finalidade específica, como o H.323, por exemplo, que trata somente da 

comunicação multimídia em redes de pacotes (ROESLER, 2001).
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Padrão Data Descrição

H.310 1996
Broadband audiovisual communication systems and terminals;
videoconferência MPEG-2 sobre ATM com alta qualidade

H.320 1997
Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment;
videoconferência sobre RDSI

H.321 1996
Adaptation of H.320 visual telephone terminalsto B-ISDN environments;
videoconferência sobre ATM com boa qualidade

H.322 1996
Visual telephone systems and terminal equipment for local area 
networks which provide a guaranteed quality of service; /**/

H.323 1998
Packet based multimedia communications systems;
videoconferência sobre redes de pacotes, com IPI e Ethernet

H.324 1996
Terminal for low bit rate multimedia communication;
videoconferênciasobre sistema telefônico

Figura 10.6: Padrões da série H
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf

Cada um dos protocolos da série H aponta um conjunto de outros protoco-

los para resolver funções específicas na rede, como, por exemplo, sinaliza-

ção, codificação de áudio, codificação de vídeo, e assim por diante. 

Os padrões multimídia do IETF são definidos nas RFCs. A arquitetura global 

de multimídia do IETF atualmente possui protocolos como os seguintes (RO-

ESLER, 2001):

•	 SIP (Session Initiation Protocol – RFC 2543): estabelece, mantém e 

encerra chamadas ou sessões multimídia.

•	 RSVP (Resource Reservation Protocol – RFC 2205): reserva recursos 

da rede.

•	 RTP (Real-time Transport Protocol – RFC 1889): transporta dados 

em tempo real, proporcionando feedback de QoS através do RTCP (RTP 

Control Protocol).

•	 RTSP (Real Time Streaming Protocol – RFC 2326): controla entrega 

de mídia através de streaming.

•	 SDP (Session Description Protocol – RFC 2327): descreve sessões 

multimídia.

10.6.2 SIP
De acordo com Kurose (2010), o SIP (Session Initiation Protocol) é um proto-

colo da camada de aplicação que tem por objetivo:

RFC
É um acrônimo para o inglês 
Request for Comments. É um 
documento que descreve os 
padrões de cada protocolo da 
internet previamente a serem 
considerados.
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•	 Prover mecanismos para estabelecer chamadas entre dois interlocutores 

por uma rede IP. Permite que quem chama avise ao que é chamado que 

quer iniciar uma chamada. Permite que os participantes concordem com 

a codificação da mídia. E também permite que encerrem as chamadas.

•	 Prover mecanismos que permitam a quem chama determinar o endereço 

IP corrente de quem é chamado. Os usuários não têm um endereço IP 

único, fixo, porque podem receber endereços dinamicamente, através 

do serviço de DHCP, e porque podem ter vários equipamentos IP, cada 

um com um endereço IP diferente.

•	 Prover mecanismos para gerenciamento de chamadas, tais como adicio-

nar novas correntes de mídia, mudar a codificação, convidar outros parti-

cipantes, tudo durante a chamada, e ainda transferir e segurar chamadas.

No SIP são definidas cinco funções para iniciar e terminar comunicações 

multimídia (ROESLER, 2001):

•	 Localização de usuário: determinação do endereço a ser usado para 

comunicação. O endereço SIP é da forma user@host. A parte user é um 

nome de usuário ou número de telefone, e a parte host é um nome de 

domínio ou número de rede. Em redes heterogêneas, o SIP pode ser usa-

do para determinar que o interlocutor pode ser encontrado via H.323, 

obter o endereço do usuário e endereço do gateway via H.245 e usar o 

H.225.0 para estabelecer a chamada.

•	 Capacidades do usuário: determinação da mídia e seus parâmetros.

•	 Disponibilidade do usuário: determinação da vontade do interlocutor 

de entrar na comunicação.

•	 Estabelecimento da chamada (call setup): estabelecimento dos pa-

râmetros de chamada entre participantes. Utiliza para isso os métodos 

INVITE e ACK. O método INVITE contém, normalmente, uma descrição 

da sessão, sendo utilizado um formato específico, como o SDP, descrito 

na RFC 2327;

•	 Tratamento da chamada (call handling): inclui transferência e térmi-

no de chamadas. O término de chamadas é com o método BYE.
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Alice Bob

167.180.112.24 193.64.210.89

INVITE bob@193.64.210.89
c = IN IP4 167.180.112.24
m=audio 38060 RTP/AVP 0

Campainha
do terminal
de Bob soa

porta 5060

porta 5060

porta 5060

porta 38060

GSM

Tempo Tempo

Áudio com lei µ

ACK

porta 48753

200 OK
c=In IP4 193.64.210.89
m=audio 48753 RTP/AVP 3

Figura 10.7: Estabelecimento de chamada SIP quando Alice conhece o IP de Bob
Fonte: Kurose (2010, P. 472)

10.6.3 Padrão H.323
Segundo Kurose (2010), como uma alternativa ao SIP, o padrão H.323 é mui-

to popular para audioconferência e videoconferência entre sistemas finais na 

internet. As principais características do H.323 são (ROESLER, 2001):

•	 Interoperabilidade: definindo normas de CODECs de áudio e vídeo, é 

possível integrar sistemas de diferentes fabricantes sem problemas.

•	 Gerência de banda: é possível limitar o número de conexões H.323 

simultâneas, bem como a largura de banda utilizada pelas aplicações.

•	 Suporte a multiponto: embora H.323 possa suportar conferências 

com três ou mais pontos, é especificado um componente chamado MCU 

(Multipoint Control Unit) a fim de tornar mais poderosas e flexíveis tais 

conferências.

•	 Suporte a multicast: extremamente importante para economizar ban-

da em conferências e transmissões multiponto.
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•	 Flexibilidade: uma conferência H.323 pode incluir equipamentos e re-

des com diferentes características.

Terminal
H.323

Terminal
H.324

Terminal
H.322

Terminal
H.320

Terminal
H.321

Terminal
H.321

Terminal H.310
operando no
modo H321

Terminal
V.70

Terminal
de voz

Terminal
de voz

Terminal
H.323

GSTN
LAN com

QoS
RDSI-FE RDSI-FL

Terminal
H.323

Rede baseada em pam pacotes MCU
H.323

Gatekeeper
H.323

Gateway
H.323

HUB

Figura 10.8: Visão geral do H.323
Fonte: http://professores.unisanta.br/santana/downloads%5CTelematica%5CCom_Dados_2%5CLeitura%20
Adicional%5Cmultimidia.pdf

O padrão H.323 inclui as seguintes especificações (KUROSE, 2010):

•	 Uma especificação para o modo como os terminais negociam codifica-

ções comuns de áudio/vídeo. Como o H.323 suporta uma variedade de 

padrões de codificação de áudio e vídeo, é preciso um protocolo para 

permitir que os terminais comunicantes cheguem a um acordo quanto a 

uma codificação comum.

•	 Uma especificação para o modo como porções de áudio e vídeo são en-

capsuladas e enviadas à rede. Em particular, para essa finalidade o H.323 

impõe o RTP.

•	 Uma especificação para o modo como terminais se comunicam com seus res-

pectivos gatekeepers (tem a função de registrar os usuários na rede H.323).

•	 Uma especificação para o modo como telefones por internet se comuni-

cam por meio do gateway com os telefones comuns da rede pública de 

telefonia por comutação de circuitos.
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Gatekeeper

Gateway

Terminais H.323

Internet Rede telefônica

Telefones

Figura 10.9: Sistemas H.232 ligados à rede telefônica comuns através da internet
Fonte: Kurose (2010, p. 472)

10.6.4 SIP X H.323
A seguir são destacadas algumas diferenças importantes entre o protocolo 

SIP e o H.323 (KUROSE, 2010): o H.323 é um conjunto de protocolos com-

pleto, integrados verticalmente para conferência multimídia. Ele possibilita a 

sinalização, o registro, o controle de admissão dos usuários, o transporte e 

os CODECs em uma conexão. Já o SIP aborda apenas a inicialização e geren-

ciamento da sessão, e é um componente separado. Ele precisa ser combina-

do com outros protocolos e serviços para poder executar uma conferência 

multimídia. O H.323 vem do ITU, enquanto o SIP vem da IETF e toma em-

prestados muitos conceitos da web, do DNS e do e-mail.

Resumo
Nesta aula conhecemos redes convergentes, que são a unificação de vários 

serviços de comunicação distintas, que antes utilizavam várias redes, numa 

única rede capaz de prover esses serviços. Um dos primeiros exemplos é a 

convergência entre redes de voz e dados. E, ultimamente, aos serviços de 

voz e dados têm sido incluídos serviços de vídeo e/ou multimídia. Vimos que 

a transmissão multimídia é muito sensível a atrasos e ruídos, que, se não 

forem considerados, podem comprometer seu uso. Vimos também os vários 

protocolos que podem ser usados em redes convergentes, bem como sua 

constituição básica.

Curso básico VOIP disponível em http://www.ebah.com.br/content/
ABAAAeqxwAG/curso-basico-voip#

Curso on-line de Asterisk – sua central de telefonia voip grátis em curso grá-

tis de aster, disponível em https://www.buzzero.com/curso/28867

Aprenda sobre a instalação do 
SKYPE (programa de VOIP) e sua 
configuração, acessando http://
prof-web-diego.webnode.pt/
products/video-aula-7-voip/

Site interessante sobre 
vários assuntos de 
redes de computadores, 
disponível em http://www.
redescomputadores.com
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Atividades de aprendizagem
1. Defina:

a) Latência

b) Jitter

c) Skew

d) Largura de banda

2. Que são protocolos de tempo real para transmissões multimídia? Defina 

cada um deles.

3. Que são padrões de multimídia em redes de computadores?

4. Quais são os padrões de multimídia em redes de computadores? Faça um 

comparativo entre eles.
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