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Uma breve introdução a fibra óptica

● Como funciona uma 

transmissão por cabo óptico.

● Como são às camadas de um 

cabo de fibra óptica

● Tipos de transmissão de fibra 

óptica



Serviços oferecidos
Com a popularidade crescente da fibra óptica, muitos 

serviços oferecidos por empresas de telecomunicações 

levaram um “upgrade” com o uso do cabo, pela maior 

velocidade, eficiência, e menor custo com manutenção. 

Em 2019 foram mais de 1,4 milhões de novos clientes 

nas quatro maiores empresas do Brasil, totalizando um 

pouco mais de 4 milhões de contratos.[1]

● Internet

● Tv por assinatura

● Telefone 



Percentual de participação ou crescimento 
no uso

Segundo o estudo divulgado pela Anatel, “a fibra óptica está em forte 

ritmo de crescimento, chegando a 18,5% em 2018 (com 5,74 milhões de 

acessos).” Outro dado divulgado pela Anatel, foi sobre o crescimento do 

número de municípios com fibra óptica no Brasil  “Hoje são 3.589 municípios, 

representando 64,4% dos municípios do país e 89,4% da população. A OI é a 

empresa com maior número de municípios com presença de fibra.”[2]



Migração

● Vivo



Vantagens 

● Alta velocidade

● Fim da interferência

● Fim das perdas

● Segurança

Desvantagens

● Custo inicial

● Abrangência

● Mão de obra especializada



Futuro
As tecnologias de transmissão vem se desenvolvendo muito rapidamente nos últimos anos,  
a alguns anos atrás uma velocidade de alguns Kbps era comum, hoje a velocidade média no 
brasil é de cerca de 15 Mbps e futuramente especulam uma velocidade de 43 Tbps, 
velocidade alcançada em um teste de comunicação de alta velocidade na dinamarca. Essa 
evolução é possível graças ao uso da fibra óptica, que ainda pode se desenvolver ainda 
mais e se tornar mais acessível, podendo ser considerada atualmente a tecnologia do 
futuro.[3]
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