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Capítulo 1  
 

 Introdução aos Sistemas de Comunicação Óptica em 
Espaço Livre 

 
 
 
 
 

1.1 . Introdução 

 

O recente interesse demonstrado pelas comunidades acadêmica e industrial 

internacionais nas comunicações ópticas por espaço livre tem sido estimulado pela 

necessidade de se fornecer soluções complementares às tradicionais (e.g. fibra óptica), 

visando a atender à crescente demanda da sociedade por maior capacidade de transmissão de 

informações [1].  

A comunicação por fibra óptica, no atual contexto, é uma tecnologia capaz de 

atender a toda a demanda por banda larga existente [2, 3]. No entanto, a instalação de fibras, 

principalmente no ambiente metropolitano – onde a demanda é maior – é um processo caro e 

lento, devido às implicações decorrentes da obtenção de direitos de passagem e abertura de 

valas e perfurações para instalação dos cabos. Os sistemas de comunicação por RF e 

microondas, por sua vez, devido à sua intensa adoção nas grandes metrópoles, esbarram em 

dificuldades como susceptibilidade à interferência de sinal nas freqüências de livre utilização 

ou alto custo decorrente da obtenção de licenças para utilização privada de faixas do espectro. 

Imune a estes problemas, a comunicação óptica em espaço livre vem estabelecendo-se como 

uma alternativa para conexões em banda larga [4]. 

Os fundamentos da comunicação óptica em espaço livre, conhecida pela sigla FSO 

(Free Space Optics), são os mesmos da comunicação por fibra óptica, diferindo 

essencialmente quanto ao canal de comunicação, que é a atmosfera. Um sistema FSO é 

constituído de dois transceptores que emitem e recebem luz em comprimento de onda na faixa 

do infravermelho (850 nm a 10 μm) e serve para estabelecer comunicação do tipo wireless, 

isto é, comunicação sem fios, a uma elevada taxa de transmissão de dados, entre dois pontos 

fixos no espaço, distantes entre si desde algumas centenas de metros até alguns quilômetros 
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[5]. O sinal transmitido por estes equipamentos é digital, e pode conter qualquer tipo de 

informação, como dados, voz ou vídeo.  

Algumas das vantagens trazidas pela tecnologia são as seguintes [6, 7]: 

 Taxas de transmissão elevadas (até 1,5 Gbps disponível comercialmente); 

 A faixa do espectro eletromagnético na qual operam os sistemas FSO é de livre 

utilização; 

 A segurança da transmissão de dados é elevada, pois o feixe de luz transmitido é 

direcionado (pequeno ângulo de divergência), o que torna muito difícil a interceptação 

do sinal por terceiros sem a interrupção da conexão; 

 Não sofre interferência de ondas eletromagnéticas emitidas por sistemas de 

comunicação por RF ou microondas e por outros sistemas FSO operando nas 

proximidades; 

 O sistema é reutilizável, isto é, pode ser desmontado e montado em outro lugar, de 

acordo com as necessidades. 

 

A Figura 1 ilustra a conexão entre dois pontos utilizando um par de transceptores. Os 

transceptores são usualmente instalados na cobertura dos edifícios ou no interior dos 

escritórios, próximos às janelas, pois o vidro é transparente para a luz na faixa do 

infravermelho próximo (850 a 1550 nm). Para que haja comunicação, é necessária uma linha 

de visada direta, isto é, um caminho livre de obstruções entre os dois pontos a serem 

conectados.   

 

Edifício A 

Edifício B 
Transceptor 1 

Transceptor 2

 
Figura 1 – Ilustração de um enlace de comunicação entre dois 

edifícios, utilizando um par de transceptores ópticos de 
comunicação por espaço livre. 

 
 

O princípio de operação dos transceptores FSO é ilustrado na Figura 2. O transmissor 

converte o sinal a ser transmitido da forma elétrica para óptica, utilizando um diodo laser (ou 
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LED), e emite o sinal em direção ao receptor, que o detecta, empregando um fotodiodo, e faz 

o processamento e recuperação do sinal elétrico original. É necessário o emprego de 

elementos ópticos como lentes, espelhos curvos, ou combinações de ambos, tanto no 

transmissor, como no receptor, para que haja eficiência na transferência de radiação. No 

transmissor, a função dos elementos ópticos é confinar a radiação em um cone de pequeno 

ângulo de abertura e, no receptor, os respectivos elementos ópticos servem para fazer a 

radiação incidente na abertura convergir para a área ativa do fotodiodo. 
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Figura 2 – Diagrama ilustrativo de um sistema de comunicação óptica em espaço livre. 

 

1.2. Objetivos 
 

Com o objetivo de se adquirir conhecimentos sobre sistemas FSO, foi desenvolvida 

uma solução para a conexão de duas redes locais do tipo Ethernet Rápida (100 Mbps), por 

meio de um par de transceptores ópticos do tipo FSO. A Figura 3 ilustra a aplicação destinada 

aos transceptores projetados. Os transceptores 1 e 2 (cujo projeto e construção são reportados 

neste trabalho) fazem o papel de ponte entre as redes locais de computadores A e B, 

possibilitando aos usuários da rede A ou da rede B o acesso aos recursos da rede oposta. 
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Figura 3 – Diagrama da aplicação destinada aos transceptores projetados. 

 



 

19

Diversas questões foram estudadas e analisadas por meio de modelos teóricos e 

medidas experimentais. Dentre os tópicos que foram desenvolvidos, citam-se, como 

exemplos: 

• Comparação entre comprimentos de onda para FSO; 

• Análise da taxa de erro de bit adequada para FSO; 

• Projeto, construção e caracterização do conjunto fotodiodo/pré-amplificador 

(front end) para o receptor óptico; 

• Projeto, construção e testes do sistema de comunicação; 

• Aplicação de modelos de sistemas de comunicação digital para estudo de 

desempenho do sistema; 

• Estudo teórico e experimental sobre o alcance (em condições atmosféricas 

ideais) do sistema projetado.  

 

 

1.3. Organização da Dissertação 
 
 O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: 

• Capítulo 1: uma introdução aos sistemas FSO e os objetivos do trabalho são 

apresentados. São descritas as principais aplicações e a tecnologia é 

contextualizada no atual cenário de tecnologias de acesso de última milha; 

• Capítulo 2: é apresentada uma revisão bibliográfica dos principais aspectos 

relacionados ao projeto de sistemas FSO. São apresentadas as características do 

canal atmosférico e as equações mais úteis do ponto de vista de projeto, além 

dos dispositivos e materiais empregados na construção de transceptores FSO; 

• Capítulo 3: nesse capítulo é descrito o projeto, caracterização, construção e 

testes dos transceptores ópticos concebidos para a conexão de duas redes locais 

do tipo Ethernet Rápida; 

• Capítulo 4: é apresentado um estudo sobre questões relacionadas ao 

alinhamento e alcance do sistema descrito no Capítulo 3; 

• Capítulo 5: nesse capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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1.4. Origens da tecnologia 
 

A idéia de se fazer comunicação óptica em espaço livre existe pelo menos desde a 

época de Alexander Graham Bell, com a invenção do que denominou “fotofone” (patenteado 

em 1880) [8]. Nela, um espelho vibratório, excitado pela voz, modulava a luz solar. A luz era 

direcionada a um detector feito a base de cristais de selênio, cuja resistência elétrica varia 

conforme a intensidade de luz incidente. Pode-se dizer que a telefonia e a comunicação óptica 

por modulação de intensidade foram inventadas simultaneamente. Como seu desempenho 

dependia muito das condições climáticas, pois a luz utilizada era a do Sol, o fotofone não 

pôde ser adotado como solução cotidiana para as telecomunicações.  

Na década de 1960, com a invenção dos primeiros lasers, houve tentativas de se 

empregar sistemas FSO na esperança de que pudessem prover conexões de longa distância 

(dezenas a centenas de km) para as telecomunicações [9]. Porém, ficou evidente que além de 

alguns quilômetros, a disponibilidade desses sistemas ficava comprometida devido aos picos 

de atenuação atmosférica. Por outro lado, bons resultados começavam a ser obtidos na 

pesquisa de fibras ópticas, cujas características seriam muito bem conhecidas e otimizadas 

para a propagação da luz. Nas décadas seguintes, as pesquisas ficaram em grande parte 

focadas no desenvolvimento da comunicação por fibra. Os sistemas FSO continuaram a ser 

desenvolvidos principalmente para aplicações militares, devido à segurança da informação e 

rapidez de instalação que esta tecnologia intrinsecamente provê, e para aplicações 

aeroespaciais, em sistemas de comunicações entre satélites e entre satélites com estações na 

Terra [10, 11]. 

A atual retomada do interesse pela tecnologia FSO se justifica pelo aumento do 

número de situações que demandam conexões de elevada banda passante a distancias 

moderadas.  

 

1.5. Limitações da tecnologia FSO 
 

Os sistemas FSO, em seu estágio atual de desenvolvimento, apresentam alcance 

limitado a alguns quilômetros devido a problemas na propagação do sinal na atmosfera. A 

seguir, são definidos estes problemas e outras dificuldades técnicas existentes [6, 12]: 

• Atenuação por espalhamento e absorção: é o maior limitante de desempenho dos 

sistemas FSO. Ao longo de sua propagação pelo ar, a luz vai sendo espalhada ou 
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absorvida por partículas em suspensão. Partículas de vapor d’água são as mais comuns. 

O resultado é a atenuação da potência óptica, eventualmente levando à perda de 

comunicação; 

• Turbulência: gradientes de temperatura e pressão causam variações no índice de 

refração do ar ao longo do caminho de propagação, que acabam por desviar partes do 

feixe da sua trajetória, resultando em oscilação da potência óptica detectada pelo 

receptor; 

• Movimento natural dos prédios, vibrações e ventos fortes: estes fenômenos podem 

desalinhar os transceptores, interrompendo a comunicação. A solução mais simples e 

econômica é aumentar o ângulo de divergência do feixe e o ângulo de visada do 

receptor para aumentar a tolerância do alinhamento. Esta técnica é efetiva, mas reduz a 

margem de segurança do enlace. Quando é necessário manter-se o ângulo de 

divergência pequeno, emprega-se um sistema de rastreamento automático de feixe, onde 

os transceptores se ajustam continuamente para manter o alinhamento; 

• Interferência da radiação solar: o Sol emite radiação na faixa do infravermelho e, por 

isto, pode inserir ruído de fundo na recepção do sinal. Para diminuir o efeito da radiação 

solar, é comum o emprego de filtros ópticos no receptor; 

• A segurança dos olhos: sistemas a laser operando acima de certo limiar de densidade de 

potência, podem danificar a retina de alguém que olhe diretamente contra o feixe. Por 

isto, os sistemas FSO devem ser devidamente projetados para operarem dentro dos 

limites estabelecidos para segurança dos olhos1. 

 

 

 A Tabela 1 fornece dados típicos de atenuação por absorção e espalhamento para o 

comprimento de onda de 850 nm, observados em diversas condições climáticas. Para 

exemplificar o efeito sobre o alcance dos sistemas FSO, foi acrescentado à tabela o alcance 

teórico para cada condição, na qual um sistema operaria 100 % do tempo, isto é, sem 

interrupções, a uma taxa de erro de bit abaixo de 10-12. Para tanto, supõe-se um transmissor 

emitindo uma potência média de 10,8 dBm (12 mW) com ângulo de divergência do feixe de 2 

mrad, e um receptor com sensibilidade de -30 dBm (1 μW) e com diâmetro da abertura da 

_______________ 
1 Para os equipamentos FSO, as recomendações comumente adotadas são as do documento 60825-12, 
Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for 
transmission of information, publicado pela IEC (International Eletrotecnical Commission). 

 



 

22

lente igual a 12 cm, valores típicos de um transceptor de 1,25 Gbps, que pode ser construído 

na prática [13]. 

 
Tabela 1 – Parâmetros associados à propagação atmosférica sob atenuação por espalhamento e 

absorção e cálculo do alcance teórico de um sistema operando a 1,25 Gbps. 

Condição 
climática 

Tipo de 
precipitação 

Precipitação 
(mm/hora) Visibilidade 

Atenuação 
atmosférica  

(dB/km)1

Alcance  
teórico (m) 

Cerração 
muito alta   < 50 m  > 309 < 103,7 

Cerração alta   50 - 200 m 73,1 - 309 103,7 - 334 
Cerração 
Moderada Neve  200 - 500 m 27,7 - 73,1 334 - 683 

Cerração 
Leve 

Neve, chuva 
torrencial ~ 100 500 m -1 km 13,2 - 27,7 683 - 1129 

Cerração 
muito leve 

Neve, chuva 
intensa ~ 25 1 km - 1,9 km  6,5 - 13,2 1129 - 1732 

Névoa Neve, chuva 
média ~ 12 1,9 km  - 4 km  2,8 - 6,5 1732 - 2682 

Névoa leve Neve, chuva leve ~ 3 4 km - 10 km 0,96 - 2,8 2682 - 4107 
Dia claro Neve, chuvisco ~ 0,3 10 km - 20 km 0,48 - 0,96 4107 - 4938 
Dia muito 

claro   20 km - 50 km 0,48 - 0,2 4938 - 5728 
1 A atenuação atmosférica foi obtida a partir da visibilidade utilizando-se o modelo de Kruse 
[12], para o comprimento de onda de 850 nm (ver Capítulo 2). 
Fonte: [12] 
 

 

1.6. Aplicações 
 
As aplicações de maior destaque para os sistemas FSO podem ser agrupadas em 

quatro categorias [14, 15]:  

• Expansão de intranets; 

• Conexão das estações rádio-base da nova geração de redes de telefonia 

celular; 

• Expansão de redes metropolitanas; 

• Acesso de última milha.  

 

1.6.1. Expansão de intranets 

 

Esta aplicação trata da conexão entre duas ou mais redes locais de computadores, ou 

LANs (Local Area Networks). Neste caso, quem adquire os sistemas FSO são as corporações 

(empresas, escritórios, hospitais, etc.) que desejam expandir suas intranets, conectando redes 
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locais localizadas em edifícios distintos. A Figura 4 ilustra um exemplo onde três edifícios 

compartilham da mesma rede local. 

 
 

Figura 4 – Exemplo ilustrativo da aplicação de sistemas FSO na 
expansão de intranets. Os três edifícios podem integrar em uma mesma 

rede dados, voz e vídeo. 
 

 

1.6.2. Conexão das estações rádio-base da nova geração de redes de telefonia 
celular 

 

A Figura 5 ilustra a aplicação de sistemas FSO na conexão entre ERBs (Estações 

Rádio Base) de telefonia móvel e de ERBs para a Central de Controle e Comutação (CCC). O 

mesmo princípio da aplicação pode ser utilizado para as redes wireless Wi-Fi (IEEE 802.11), 

onde os pontos de acesso de cada célula (também chamada de hot-spot) são interconectados 

por enlaces FSO.  

 

 
Figura 5 – Ilustração do emprego de sistemas FSO na conexão de ERBs de telefonia móvel. 
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1.6.3. Expansão de redes metropolitanas 

 

Nesta aplicação, os sistemas FSO são utilizados para expandir ou fornecer 

redundância à infra-estrutura das redes metropolitanas (MAN – Metropolitan Area Networks). 

As redes metropolitanas são constituídas de anéis de fibras ópticas. Os sistemas FSO podem 

servir para conectar anéis, fechar um anel ou atuar como redundância de trechos do anel.  

 

1.6.4. Acesso de última milha 

 

Nesta aplicação, os provedores de serviços conectam seus clientes à rede 

metropolitana de acesso utilizando enlaces FSO, fornecendo-lhes acesso à Internet e a outros 

serviços a uma taxa de dados elevada. A Figura 6 ilustra uma aplicação típica de sistemas 

FSO em conexões de última milha. 

 

 
 

Conexão 
 à fibra 

Anel de fibra 
óptica 

metropolitano

Figura 6 – Exemplo ilustrativo do acesso de última milha utilizando sistemas FSO. 
 
 

1.7. Sistemas FSO no contexto tecnológico atual 
 

A seguir é apresentada uma comparação entre os sistemas FSO e algumas das 

principais tecnologias de acesso de última milha atuais: 
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• Wi-Fi (Wireless Fidelity): designa os sistemas de comunicação por RF que seguem as 

especificações do padrão IEEE 802.11, concebido para possibilitar a constituição de 

redes locais wireless, onde diversos usuários, dentro de uma área de no máximo 100 m 

de raio, conectam-se a um ponto de acesso que gerencia o acesso das estações à rede 

[16, 17]. Por outro lado, é comum empregar-se dois transceptores Wi-Fi utilizando 

antenas direcionais em conexões ponto-a-ponto. Comparativamente aos sistemas FSO, 

o Wi-Fi em modo de operação ponto-a-ponto apresenta menores taxas de transmissão, 

pode cobrir maiores distâncias e é susceptível à interferência. A taxa de dados dos 

transceptores Wi-Fi empregados em comunicação ponto-a-ponto varia de 30 a 40 

Mbps e operam em modo half-duplex, contrastando com as taxas de até 1,5 Gbps em 

modo full-duplex dos sistemas FSO. Os sistemas ponto-a-ponto Wi-Fi permitem 

alcances que podem chegar a 10 km, dependendo da potência do sinal transmitido. No 

Brasil, de acordo com a regulamentação da Anatel (Agencia Nacional de 

Telecomunicações), os sistemas Wi-Fi operam nas faixas de 2,4 e 5,8 GHz, ambas de 

livre utilização [17].  

 

• WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): A tecnologia 

WiMAX, especificada no padrão IEEE 802.16, opera em configurações similares às 

do Wi-Fi, com a diferença de que a área de cobertura de um único ponto de acesso é 

muitas vezes maior. Apesar de não atingir as mesmas taxas de transmissão dos 

sistemas FSO, com taxas máximas em torno de 75 Mbps, um ponto de acesso 

WiMAX (padrão IEEE 802.16) pode cobrir uma área de até 50 km de raio [16, 18]. 

Também é possível empregar o WiMAX em conexões ponto-a-ponto a grandes 

distâncias, ultrapassando em muito o alcance nos quais os sistemas FSO podem operar 

com elevada disponibilidade.  Os sistemas WiMAX, portanto, atendem aos requisitos 

de conexões de grande distância a uma taxa de dados moderada. Por outro lado, os 

sistemas FSO satisfazem aos requisitos de elevadas taxas de transmissão (acima de 1 

Gbps) a distâncias pequenas. O WiMAX foi idealizado para operar em faixas situadas 

entre 2 e 11 GHz. No Brasil, a Anatel vem leiloando faixas em 3,5 e 10,5 GHz que 

podem ser utilizadas por WiMAX [18, 19]. 

 

• LMDS (Local Multipoint Distribution Service) e MMDS (Multipoint Multichannel 

Distribution Service): são tecnologias de comunicação por RF de configuração ponto-

multiponto, para acesso de última milha. O LMDS utiliza as faixas na região de 25 a 
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30 GHz e 38 GHz [20]. Atualmente, as taxas de transmissão oferecidas pelo LMDS 

estão entre 1,5 e 100 Mbps. O MMDS opera na região de 2,5 GHz com banda 

passante menor do que a do LMDS. Cada célula LMDS ou MMDS é constituída de 

uma estação rádio-base (ERB) e de diversas estações remotas (antenas de usuários) 

denominadas CPE (costumer premisses equipment), constituídas de antenas apontadas 

na direção da ERB. As células são comumente dividas em 4 setores de 90º cada e 

dentro de cada setor a banda passante é dividida entre os diversos CPEs. Em 

comparação com os sistemas FSO, o LMDS atinge taxas de transmissão menores e a 

banda de cada setor deve ser dividida entre diversos usuários.   

 

• Sistemas de RF operando na faixa de 60 a 80 GHz: existe uma faixa de freqüências 

de livre utilização em torno de 60 GHz e outras que requerem licenças em torno de 70 

e 80 GHz que vêm sendo utilizadas por alguns sistemas de comunicação ponto-a-

ponto [21]. A extensão do espectro alocado em torno destas freqüências permite que 

transceptores full-duplex de 1,25 Gbps sejam construídos. Para os sistemas de 

comunicação por RF em torno de 60 GHz, os fatores que mais atenuam o sinal são o 

oxigênio, devido à absorção, e a chuva, devido ao espalhamento Mie. O alcance destes 

sistemas fica em torno de 1 km, com disponibilidade bastante elevada (99,999%), o 

que representa um desempenho melhor do que o dos sistemas FSO atuais. Uma 

solução comumente adotada para garantir elevada disponibilidade é a construção de 

sistemas híbridos, onde um sistema FSO opera tendo como proteção um sistema de 

comunicação por RF de 60 GHz [22]. Quando as taxas são menores do que 1 Gbps e a 

distância a ser coberta é pequena (até 200 m), os sistemas FSO se apresentam como 

solução mais econômica [23]. Com a capacidade dos sistemas FSO de incorporar 

tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiple Access), é possível que haja 

um distanciamento em relação aos sistemas de 60 GHz no tocante à capacidade de 

oferecer elevadas taxas de transmissão [24]. No Brasil, a Anatel disponibiliza a faixa 

61-61,5 GHz para livre utilização em aplicações ISM (Industrial, Scientifical and 

Medical) [25].  

 

• FTTH (Fiber-to-the-Home): trata-se de um conjunto de tecnologias e métodos 

desenvolvidos para fornecer acesso de última milha através de fibra-óptica [3]. Na 

definição de FTTH, todas as conexões da rede, que interligam a central do provedor 

aos edifícios dos assinantes, são feitas por fibra-óptica. Atualmente, os sistemas em 
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operação fornecem taxas que variam de 20 a 100 Mbps por assinante, podendo chegar 

a taxas muito maiores. As configurações de rede que utilizam fibra a partir da central 

do provedor, mas cujas conexões finais com os assinantes ocorrem por cabos de cobre 

(par trançado ou coaxial) recebem designações diferentes, dependendo do quão perto a 

fibra chega ao usuário: FTTB (Fiber-to-the-Building), FTTC (Fiber-to-the-Curb) e 

FTTN (Fiber-to-the-Node), e apresentam taxas de transmissão inferiores às do FTTH. 

A tecnologia FTTH permite a constituição de redes completamente ópticas, através do 

uso de PONs (Passive Optical Networks), possibilitando que a infra-estrutura hoje 

instalada seja compatível com futuros avanços que venham a aumentar capacidade 

através do uso da técnica WDM (Wavelength Division Multiplexing). Os sistemas FSO 

podem atuar como complemento ao FTTH, fornecendo conexões temporárias na 

medida em que a rede de fibras é expandida ou alcançando localidades de difícil 

acesso através de cabos.  
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