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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar a construção e elaboração de uma rede para a disponibilização 

de internet nas principais praças da cidade de Balsas – Ma, buscando promover o acesso à internet por pessoas 

de todas as classes sociais. De forma analítica os tópicos presentes nesse trabalho justificam os parâmetros 

referentes aos fatores que envolvem a construção de uma rede pública. Para o desenvolvimento foi realizada um 

pesquisa de campo com visitas as praças buscando encontrar os locais que, além de bem movimentados, fossem 

viáveis para a implantação da iniciativa, foi feito também uma simulação do funcionamento da rede com a 

ferramenta Packet Tracer com configurações necessárias para a implementação no mundo real, e por fim um 

orçamento junto a 3 empresas. Levando em conta os fatores tratados no desenvolvimento conclui-se que a 

iniciativa para a disponibilização de internet publica é viável.  
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ABSTRACT: The objective of this work is to present the construction and elaboration of a network for the 

provision of internet in the main squares of the city of Balsas - Ma, seeking to promote access to the internet by 

people of all social classes. In an analytical way the topics present in this work justify the parameters referring to 

the factors that involve the construction of a public network. For the development, a field survey was carried out 

with visits to the squares in order to find the sites that were not only very busy but also feasible for the 

implementation of the initiative, a simulation of the operation of the network with the Packet Tracer tool with the 

configurations necessary to the implementation in the real world, and finally a budget with 3 companies. Taking 

into account the factors discussed in the development, it is concluded that the initiative for the availability of 

public internet is feasible 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Internet é um sistema global de computadores interligados. Desta forma, originam 

uma vasta rede que utiliza um conjunto próprio de protocolos e tem como objetivo o 

compartilhamento de informações para usuários de todo o mundo. Com o passar dos anos, a 

internet foi inserida como ferramenta útil ao funcionamento de empresas por todo o mundo e 

também ao cotidiano de parte significativa da população mundial. 

 Nesse contexto, o Maranhão é um dos estados brasileiros com índices mais baixos de 

internet por domicílio. De acordo com o Mapa de Inclusão Digital divulgado pela Fundação 
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4
 Packet Tracer – Ferramenta de simulação de rede desenvolvida pela CISCO 

Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro juntamente com o IBGE, o Distrito Federal está em 

1° lugar no ranking com 58% dos lares com acesso à internet, seguido por São Paulo com 

48% e Rio de Janeiro com 44%. Os estados com os índices piores índices são o Ceará com 

16,25%, Pará com 12,87% e por último o Maranhão, com 10,98%. A distribuição de uma 

rede pública em pontos de fácil acesso à população é uma iniciativa que visa iniciar o 

processo de mudança, podendo servir como exemplo para outras cidades do Maranhão e 

assim promover a cidadania e a inclusão digital. Este trabalho conta com explicações 

analíticas sobre questões relevantes para uma possível implantação de redes públicas. Sendo 

assim, este projeto versa sobre questões como: padrões, segurança, dispositivos envolvidos, 

uma simulação com a ferramenta Packet Tracer
4
 com configurações utilizadas no mundo real 

e, por fim, orçamentos dos equipamentos envolvidos. 

 Este projeto apresenta apenas uma possibilidade de implantação da iniciativa Cidade 

Digital. Com a simulação, é possível avaliar a viabilidade de implementação de acordo com 

as configurações estabelecidas no decorrer do artigo. Desta forma, a simulação se inicia com 

um total de 6 praças espalhadas pela cidade e o planejamento visa que a estrutura possa ser 

replicada em outras praças. 

  

2 REDES DE COMPUTADORES 

 

           Inicialmente, as redes de computadores eram usadas apenas para fins militares e o  

funcionamento era completamente dependente de cabos, o que tornava a tecnologia inútil para 

longas distâncias. Assim, as redes de computadores foram criadas na década de 60, com o 

intuito de compartilhar informações entre duas ou mais máquina que estejam distantes uma da 

outra geograficamente (COSTA, 2010). 

Ao constatar o potencial da tecnologia, o governo dos Estados Unidos investiu em 

estudos para ampliar as possibilidades de comunicação da rede. Neste contexto, surge a  

primeira rede sem fio em 1971, interligando a Universidade do Havaí com outros 

computadores espalhados por ilhas próximas.  

O grande marco das redes e suas tecnologias ocorreu em 1987.  Neste momento, 

iniciou-se a possibilidade de utilização para fins comerciais, passando-se a denominar, então, 

"Internet”.  
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 ARPANET - Foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes 

Segundo Pinheiro (2010): 

Na década de 90, a Internet passou por um processo de expansão sem precedentes. 

Seu rápido crescimento deve-se a vários de seus recursos e facilidades de acesso e 

transmissão, que vão desde o correio eletrônico (e-mail) até o acesso a banco de 

dados e informações disponíveis na World Wide Web (WWW), seu espaço 

multimídia.O crescimento da rede mundial de computadores foi 

exponencial. De início, houve o compartilhamento de pequenos 

arquivos de texto, evoluiu para áudios e imagens, altas resoluções e 

transmissões em tempo real. À vista disso, exigiu novas tecnologias 

que pudessem acompanhar toda a demanda de transmissão de dados 

da população mundial. 
 

2.1 MODELO DE REFERÊNCIA TCP/IP 

 

  O modelo TCP/IP teve seu início juntamente com a ARPANET
5
, uma rede de 

pesquisa patrocinada pelo Departamento de Defesa estadunidense. No decorrer dos anos, 

diversas universidades e repartições públicas foram conectadas a esta. O Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos precisava que as conexões continuassem enquanto as máquinas de 

origem e destinos estivessem funcionando, ou seja, os pacotes precisavam ser entregues 

mesmo que algumas linhas de transmissões intermediárias ficassem inacessíveis 

permanentemente. 

 Segundo Torres (2007): 

Mas, afinal, o que é um protocolo de rede? Um protocolo é uma linguagem usada 

para permitir que dois ou mais computadores se comuniquem. Assim como acontece 

no mundo real, se eles não falarem a mesma língua eles não podem se comunicar. 

 O modelo TPC/IP tem como objetivo garantir que pacotes sejam compartilhados de 

forma eficiente. O TPC/IP é o modelo de rede mais utilizado atualmente, com uma estrutura 

dividida em 4 camadas. Suas camadas podem ser vistas na Figura 1. 

Figura 1 – Modelo de referência TCP/IP 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum (2003, p.46
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 Endereço IP – Código que identifica cada maquina dentro de uma rede. 

 O modelo TCP/IP teve como referência o modelo OSI, que é composto por 7 camadas 

distintas, sendo estas: camada física; camada de enlace; camada de rede; camada de 

transporte; camada de sessão; camada de apresentação e camada de aplicação. O modelo 

TCP/IP, como ilustrado na Figura 1, também segue o modelo em camadas, cada uma 

responsável por uma tarefa distinta. A diferença entre os Modelos OSI e TCP/IP é que o 

modelo TCP/IP possui menos camadas, pois contém as camadas física e de enlace dentro da 

camada de Host/Rede e as camadas de sessão apresentação e aplicação dentro da camada de 

Aplicação do TCP/IP.  

 Para a construção deste trabalho, foi utilizado o modelo TCP/IP, atribuindo a cada 

dispositivo na rede um endereço único chamado endereço IP
6
, o que permitirá uma 

comunicação eficiente entre os diferentes dispositivos na rede.  

 

2.2 TIPOS DE REDES 

 

As redes são responsáveis por estabelecer a comunicação entre diversos dispositivos 

como computadores, tablets, celulares. Inicialmente, as redes foram criadas para facilitar a 

comunicação entre quartéis militares, centros de pesquisa e universidades, com o passar dos 

anos as redes foram adotadas para milhares de outros fins. O crescimento do uso das redes só 

aconteceu com a criação dos protocolos TPI/IP, que permitem que dispositivos diferentes 

conversem entre si. Na Figura 2 uma representação dos principais tipos de redes: 

Figura 2 – Tipos de redes 

 

Autor: Afonso et al. (2014) 

 

Com base no que foi dito por Donahue (2008, p.3), as redes LANs, WANs, MANs são 

diferenciadas pelo seu alcance. As LANs são redes de curto alcance, geralmente redes ativas 
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 HTTPS - protocolo de transferência de hipertexto seguro. 

apenas dentro de um escritório ou em um andar de um prédio, por exemplo. As MANs 

conectam LANs dentro de uma determinada região geográfica, como uma cidade ou 

município. As WANs podem atravessar o globo e não há nada que diga que não pode ir além.  

 Para a proposta do presente trabalho, a rede que melhor se adequa é a rede do tipo 

LAN, pois o objetivo atual é simular a distribuição de internet em algumas praças da cidade 

de Balsas – Ma, essa distribuição será feita para cada praça de forma independente, ou seja, 

cada praça terá sua própria LAN. Os detalhes serão tratados nos próximos tópicos. 

 

2.3 MEIOS DE TRANSMISSÃO 

 

A forma como os dados serão transferidos é uma escolha importantíssima na hora de 

planejar uma rede, visto que o meio de transmissão influencia diretamente no potencial de 

conexão, na banda passante, na limitação geográfica, disponibilidade, confiabilidade, 

segurança e nos custos da rede, dentre outros fatores. 

Para Soares et al. (1995, p.93), “qualquer meio físico capaz de transportar informações 

eletromagnéticas é passível de ser usado em redes de computadores”. Os meios físicos podem 

ter formas distintas e não precisam ser do mesmo tipo em todo o caminho. Exemplos de 

meios físicos incluem par-trançado e cabo de fibra-óptica, rádio terrestre, e rádio por satélite.  

Ainda neste contexto, dividem-se em duas categorias: meios encapsulados e não 

encapsulados. Nos meios encapsulados, as ondas percorrem um material sólido. Os exemplos 

desse tipo de meio são: cabo de fibra-óptica e par-trançado. Nos meios não encapsulados, as 

ondas propagam-se na atmosfera e no espaço. Exemplo: LAN wireless. 

 

2.3.1 Transmissão Via Par Trançado 

 

  Como citado por Torres (2009, p.330), o par trançado é composto por dois fios 

enrolados em espiral de forma a diminuir o ruído e manter constantes as propriedades 

elétricas através de todo o seu comprimento. No uso do par trançado, é preciso levar em conta 

a distância que será percorrida pelo cabo, visto a possibilidade de perda de dados caso o cabo 

percorra uma distância muito grande. 

Com o crescimento exponencial da rede mundial de computadores e da necessidade de 

transmissão de dados cada vez maiores, bem como a necessidade de mais velocidade, o par 

trançado foi evoluindo com o tempo. Assim, desenvolveram-se categorias com cada vez mais
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 STP - Protocolo para equipamentos de rede que permite resolver problemas de loop.

 

8
 UTP – Tipo de cabo de rede. 

tecnologia passando de um par para dois pares trançados no mesmo cabo, o que permite uma 

transferência mais eficaz e veloz, como ressaltado por Kurose e Ross (2008, p.25). 

Uma variação dessa tecnologia de transmissão é o par trançado blindado, que se 

diferencia do par trançado por utilizar uma folha metálica que separa internamente os pares de 

fio, o que melhora o isolamento e protege os dados. Isso significa que o STP
7
 é menos 

suscetível à interferência elétrica e suporta taxas de transmissão maiores, ao longo de 

distâncias maiores, do que o UTP
8
. 

 

2.3.2 Fibra Ótica  

 

A fibra ótica funciona basicamente como um cano flexível revestido internamente de 

espelhos por toda a sua extensão. Caso um feixe de luz entre por um dos lados, independente  

do comprimento do cano, os espelhos internos refletem o feixe por toda a sua extensão. 

Segundo Kurose e Ross (2008, p.25): 

A fibra ótica é um meio flexível que conduz pulsos de luz, sendo que cada pulso 

representa um bit. Uma única fibra ótica pode suportar taxas de transmissão 

elevadíssima, de até dezenas ou mesmo centenas de gigabits por segundo. Fibras 

óticas são imunes à interferência eletromagnéticas, têm baixíssima atenuação de 

sinal de até cem quilômetros e são muito difíceis de derivar. Essas características 

fizeram da fibra ótica o meio preferido para a transmissão guiada de grande alcance, 

em particular para cabos submarinos.  

 

Em 1973, a fibra ótica foi usada pela primeira vez para a transferência de dados com 

uma linha telefônica nos EUA. Apenas três anos depois, surgiu o primeiro link de TV a cabo e 

a tecnologia expandiu-se pelo mundo. Em 1988, a fibra alcançou um novo patamar de 

transferência com o primeiro cabo submarino de fibra, com capacidade para 40.000 conversas 

telefônicas simultâneas.  

A tecnologia evoluiu significativamente nos anos posteriores por conta do aumento na 

demanda de transferência e atualmente, os cabos submarinos tem capacidade para 200 

milhões circuitos telefônicos. Sem essa tecnologia, as redes seriam limitadas geograficamente, 

sendo possível apenas compartilhar informações com pessoas da sua cidade ou país. À 

exemplo,  não seria possível acessar do Brasil o influente jornal americano chamado The New 

York Times. 

 

 

 

 



7 
 

9
 HTTPS - protocolo de transferência de hipertexto seguro. 

2.3.3 Transmissão Via Rádio  

 

Em 1901, o físico italiano Guglielmo Marconi demonstrou como funcionava um 

telégrafo sem fio que transmitia informações de um navio para o litoral por meio de código 

morse. Os modernos sistemas digitais sem fio tem um desempenho melhor, mas a ideia é 

basicamente a mesma (TANENBAUM, 2003, p.23) 

Segundo Soares et al. (1995, p.102), “Nas redes sem fio os pacotes são transmitidos, 

“através do ar”, em canais de frequência de rádio ou infravermelho”. A conexão via rádio é 

uma alternativa para locais onde seria difícil ou impossível passar uma conexão via cabo, é 

também comumente utilizado para criar pequenas redes domésticas ou empresariais e traz a 

vantagem do uso das tecnologias móveis por todo o ambiente contemplado pela rede. 

Portanto, devido estes e outros motivos à transmissão via rádio é uma das mais utilizadas no 

mundo. 

Quando se utiliza a transmissão via rádio, um fator que precisa ser analisado com 

cuidado é a segurança. Como se trata se um sinal que é “transmitido pelo ar”, nada impede 

que esse sinal seja captado por receptores de terceiros. Porém, para garantir a privacidade, é 

indispensável à utilização de criptografias para a rede. Outro aspecto a ser considerado é em 

relação à distância percorrida pelo sinal, visto que ao ser transmitido próximo ao solo, é 

inevitável que haja uma diminuição na potência de transmissão, o que pode causar lentidão e 

até mesmo perda de pacotes. 

 A transmissão via rádio será o principal meio utilizado neste trabalho por permitir a 

disponibilização da internet de forma mais eficiente, permitindo a conexão de vários usuários 

simultâneos sem que precisem estar em um ponto fixo, apenas dentro do campo de alcance 

dos dispositivos implantados nas praças contempladas. Para que a transmissão funcione, é 

preciso seguir um padrão, falaremos sobre os possíveis padrões no tópico seguinte. 

 

2.4 IEEE 802.11 

 

Concomitantemente ao surgimento dos notebooks, muito se argumentou sobre a 

possibilidade de uma conexão automática, sem a necessidade de fios ligados a estes 

diretamente. Percebendo essa necessidade, muitos grupos começaram a buscar maneira de 

fazê-lo. A dificuldade era fazer com que os equipamentos se comunicassem de forma 

satisfatória independentemente de marcas e modelos utilizados.
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VLans- Uma rede local virtual logicamente independente.

 

11 
UNIFI - Equipamento para cobertura wireless de alta demanda para redes. 

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) é uma organização sem 

fins lucrativos que se dedica ao avanço da tecnologia em beneficio da humanidade. Com o 

objetivo de elaborar padrões para redes locais de computadores nasceu o projeto IEEE 802, 

que ficou a cargo de um comitê instituído em fevereiro de 1980 pela IEEE Computer Society. 

(SOARES et al, 1995) Segundo Tanenbaum (2003, p.73): 

Finalmente, a indústria decidiu que um padrão para LAN sem fio poderia ser uma 

boa ideia, e assim o comitê do IEEE que padronizou as LANs com fio recebeu a 

tarefa de elaborar um padrão para LANs sem fio. O padrão recebeu o nome de 

802.11. Um apelido comum para ele é WiFi. 

 

 O padrão IEEE 802.11 é utilizado para a montagem de redes locais sem fio usando 

transmissão via rádio. O alcance e a taxa de transferência dependem do padrão escolhido, do 

ambiente e o tipo de antena usada. 

Existem variações do padrão 802.11, que são o 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n e 

802.11ac. Existem outras variações, mas não falaremos sobre estas neste trabalho. É 

importante entender como cada padrão funciona e a partir desta análise, pode-se destacar o 

padrão que melhor se adapta ao trabalho. 

Com base no que foi dito por Torres (2009, p109), o padrão 802.11 original foi 

lançado em 1997, após 7 anos de estudos e posterior ao lançamento das atualizações, esse 

padrão ficou conhecido como 802.11-1997 ou 802.11 legacy. Seu alcance chega a 100m ao ar 

livre e 20m em ambientes fechados, podendo variar por influência de fatores como objetos 

que causam interferência, com velocidade de transferência entre 1 Mb/s e 2 Mb/s. 

O padrão 802.11b foi lançado em 1999 e a principal característica desta versão é a 

possibilidade de estabelecer conexões nas velocidades de transmissão de 5,5 Mb/s e 11 Mb/s. 

A área de cobertura do 802.11b pode chegar, teoricamente, a 400m em ambientes abertos e 

pode atingir uma faixa de 50m em lugares fechados, podendo variar assim como o modelo 

original. 

O padrão 802.11a foi lançado no mesmo ano do padrão 802.11b, no ano de 1999, a 

principal característica é a possibilidade de operar nas velocidades de transmissão de dados 

entre 6 Mb/s, 9 Mb/s, 12 Mb/s, 18 Mb/s, 24 Mb/s, 36 Mb/s, 48 Mb/s e 54 Mb/s. O alcance 

geográfico de sua transmissão é de 35m em ambientes fechados e 120m ao ar livre, podendo 

variar assim como o modelo original. Este modelo é pouco utilizado, pois pode trazer 

determinados problemas, já que muitos países não possuem regulamento a frequência usada 

pelo modelo. Além disso, esta característica pode fazer com que haja dificuldades de 

comunicação com dispositivos que operam nos padrões 802.11 original e 802.11b. 
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O padrão 802.11g foi disponibilizado em 2003 e foi denominado como o sucessor 

natural da versão 802.11b, uma vez que ambos são totalmente compatíveis. A diferença 

principal entre os dois modelos são as taxas de transmissão, o modelo 802.11g assim como 

802.11a pode ir até 54 Mb/s. A área de cobertura deste modelo é de 38m em ambientes 

fechados e 140m ao ar livre, podendo variar assim como o modelo original. 

O padrão 802.11n foi lançado em 2009, depois de 5 anos de desenvolvimento e tem 

como principal característica a capacidade de aumentar consideravelmente as taxas de 

transferência de dados por meio da combinação de várias antenas, sua velocidade de 

transmissão pode ir de  300 Mb/s e, teoricamente, pode atingir taxas de até 600 Mb/s, no 

modo de transmissão mais simples, com uma via de transmissão, o 802.11n pode chegar à 

casa dos 150 Mb/s. Seu alcance varia de acordo com a quantidade de antenas usadas. 

O padrão 802.11ac é denominado como o sucessor do 802.11n, seu lançamento 

aconteceu  no ano de 2015, sendo desenvolvido desde 2011. A principal vantagem do 

802.11ac está em sua velocidade de transmissão de até 433 Mb/s no modo mais simples, mas, 

teoricamente, é possível fazer a rede superar a casa dos 6 Gb/s. Seu alcance pode variar assim 

como no modelo 802.11n. 

 Os principais para o trabalho serão o padrão 802.11b e o padrão 802.11g. Dispositivos 

desenvolvidos por todo o mundo seguem esses padrões, dessa forma os usuários finais 

conseguirão se conectar a rede sem nenhum problema. 

 

2.5 SEGURANÇA DE REDE 

 

Para este trabalho, utilizou-se a configuração WEP, ou seja, sem nenhum tipo de 

segurança, sem senhas ou qualquer tipo de cadastro prévio para acessar a rede.  Apesar de 

essa iniciativa tornar o dia-a-dia da população mais prático e com mais oportunidades, utilizar 

as conexões públicas traz algumas vulneráveis. Isso acontece porque, por ser pública, 

qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de rede, inclusive as que estão interessadas em roubar 

dados e utilizá-los de maneira ilícita. 

Segundo Kaspersky  ( 2014), empresa de cibersegurança, existem algumas medidas 

preventivas que podem ser tomadas para garantir a privacidade de informações ao acessar as 

redes públicas, alguns exemplos são: 

 Certifique-se de acessar endereços com conexão segura, é possível verificar se está em 

um endereço com conexão segura observando se o endereço se inicia com a sigla HTTPS
9
;
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VLans- Uma rede local virtual logicamente independente.

 

11 
UNIFI - Equipamento para cobertura wireless de alta demanda para redes. 

● Mantenha seu sistema operacional e navegador sempre atualizados; 

● Verifique se a rede Wi-Fi à qual você pretende se conectar é legítima, pois é muito 

fácil para indivíduos mal intencionados criarem redes falsas; 

● Desabilite o compartilhamento automático de arquivos. 
 
Existem muitas outras medidas que podem ser tomadas para evitar transtornos durante 

acesso a redes públicas, mas vale lembrar que a melhor forma de manter a segurança dos seus 

dados, sejam eles de um computador, celular, tablet ou qualquer outro dispositivo, é se 

conectar-se apenas a redes confiáveis. 

 

2.6 ASPECTOS SOCIAIS 

 

Com a globalização e a evolução rápida da rede mundial de computadores, a internet 

deixou de ser um meio de entretenimento e lazer e passou a ser uma engrenagem muito 

importante da sociedade atual. Com a grande quantidade de informações e aparente facilidade 

de acesso, esta surge como alternativa para a busca de diversas informações necessárias no 

dia-a-dia. 

Se pensarmos na NETFLIX, YOUTUBE, SPOTIFY, INSTAGRAM, FACEBOOK, o 

próprio GOOGLE, são empresas que nasceram na internet e hoje movimentam bilhões na 

economia mundial, empregam milhares de pessoas por todo o mundo e fazem parte do 

cotidiano das pessoas, isso pensando única e exclusivamente na economia. Milhares de 

startups e pequenas empresas nascem diariamente na internet. 

A internet é uma mudança tão profunda, produz tantos efeitos, seja por poder conter 

em si todos os demais serviços de telecomunicações, seja pela sua utilidade na educação, na 

economia, na saúde, na cultura, etc. que o serviço “acesso à Internet” deve ser considerado 

com muito mais importância. (VEDANA, 2006) 

Pensando na realidade da cidade de Balsas – Ma, a iniciativa pode também servir de 

apoio a campanhas municipais, como inclusão digital de crianças, adultos e idosos, 

divulgação de campanhas de doação de sangue, doação de roupas, e outras possíveis 

campanhas sociais. A implementação de uma internet pública nas praças da cidade se trata de 

um primeiro passo que abre portas para as possibilidades que a tecnologia pode trazer para o 

desenvolvimento da cidade como um todo. 
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UNIFI - Equipamento para cobertura wireless de alta demanda para redes. 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 PONTOS DE ACESSO 

 

 Os pontos para a implantação de uma internet pública foram escolhidos levando em 

consideração a quantidade de pessoas que passam por esses locais, se uma internet pública 

traria algum reflexo positivo para a população que teria acesso e se seria viável no que se 

refere a estrutura de torres para a comunicação entre os pontos. A Figura 3 apresenta um mapa 

da cidade de Balsas – MA indicando os pontos contemplados. 

 

Figura 3 - Praça Eloy Coelho 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

O ponto 1, Praça da Liberdade (Anexo 1) será o ponto principal, ligado ponto-a-ponto 

com todos os outros pontos, visto que apresenta um fluxo considerável durante o dia por ter 

em suas proximidades o fórum da cidade, o Detran, escolas e outros estabelecimentos. No 

período noturno, a praça conta com as missas em alguns dias específicos e com pequenos 

comerciantes de alimentos, o que faz com que a praça continue a ser movimentada. 

Ponto 2, Praça Professor Joca Rego (Anexo 2) está localizada no centro da cidade com 

hospitais, escolas, lojas, faculdades, a prefeitura da cidade e outros estabelecimentos por 

perto, o que colabora para um grande fluxo de pessoas no local.
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 Ponto 3, Praça Eloy Coelho (Anexo 3) está localizada no centro da cidade, que conta 

com um grande fluxo de pessoas por ter em suas proximidades bancos, farmácias, escolas, 

lojas e outros estabelecimentos que acabam atraindo um número considerável de pessoas. 

Semanalmente, às quintas-feiras, a praça abriga uma feira com venda de artesanatos e 

algumas comidas caseiras vendidas por pessoas da comunidade. 

 Ponto 4, Av. Raimundo Felix (Anexo 4)  será o ponto com o maior número de pontos 

de acesso pelo grande fluxo de pessoas, tem nos seus arredores lanchonetes, supermercados, 

restaurantes, agências bancárias, um estádio de futebol, uma quadra de esportes e outros 

estabelecimentos. Aos sábados e domingos a avenida é fechada parcialmente durante a tarde e 

parte da noite para que a população possa aproveitar para praticar esportes, as crianças podem 

brincar e jogar, tudo com policiamento e segurança. 

 Ponto 5,  Praça Padre Balduino (Anexo 5) onde se localiza hoje a Catedral da cidade, 

conta com lojas e lanchonetes na sua proximidade, o fluxo maior de pessoas acontece em dias 

de missa e nos fins de tarde quando algumas pessoas fazem caminhada ou apenas aproveitam 

o ambiente arborizado da praça. 

Ponto 6, Mercado Central do bairro Trezidela (Anexo 6) conta com um fluxo um 

pouco menor de pessoas por ser uma praça de bairro, tem alguns comércios pequenos, 

lanchonetes, restaurantes e colégios nas proximidades. O local é utilizado para alguns eventos 

de bairro. 

O objetivo do projeto é tornar o acesso à informação possível para todos, permitir que 

qualquer pessoa, de qualquer classe social, tenha acesso à internet e todas as vantagens 

decorrentes desse acesso. Seria possível trabalhar enquanto vai ao banco, estudar sentado em 

uma praça, ler notícias enquanto caminha, dentre outras atividades.  

As praças citadas acima foram contempladas por suas localidades, com fluxo 

considerável de pessoas e por tornar a implantação viável no que se refere à localização de 

torres para estabelecer comunicação entre os pontos, dessa forma uma quantidade 

significativa de pessoas poderão ser beneficiados com a iniciativa.  

 

3.2 CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO 

 

 Toda a configuração de distribuição lógica do projeto foi feita com o uso da 

ferramenta Packet Tracer desenvolvida pela CISCO. O Packet Tracer é uma ferramenta 
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educacional gratuita para simulações de redes de computadores, com equipamentos e 

configurações necessárias em situações reais.  

Figura4– Comunicação do ponto central com as praças 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Como já tratado anteriormente no trabalho, à internet será distribuída de forma 

pública, sem nenhum tipo de segurança, por esse motivo a comunicação entre o ponto central 

e as praças será feita ponto-a-ponto, como demonstra a Figura 4, dessa forma as praças não 

vão se comunicar uma com a outra, a comunicação será apenas entre o ponto central e cada 

praça individualmente. A Figura 5 apresenta a configuração de VLANs
10

 para a comunicação 

do ponto principal com cada praça isolada. 

Para este trabalho, serão usados UNIFI
11

 e não roteadores comuns, como visto na 

Figura 4, o uso de UNIFI trata facilidade na implementação e manutenção dos equipamentos. 

O UNIFI funciona com o método de adoção, ou seja, basta que o UNIFI mãe seja configurado 

completamente e quando um novo UNIFI precisar ser adicionado ou trocado dentro da praça 

usa-se o método de adoção e o UNIFI será configurado automaticamente.  
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DHCP - é um protocolo utilizado em redes de computadores que permite às máquinas obterem um 

endereço IP automaticamente. 

Figura 5– Configuração do ponto principal 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

No ponto principal haverá 6 Vlans, uma para cada praça, cada uma com a sua 

configuração de IP. A Figura 6 apresenta a configuração de DHCP
12

 que será feita no UNIFI 

mãe da Av. Raimundo Felix, a configuração será feita da mesma forma para as outras praças, 

cada uma com a sua relação de IPs, de acordo com a Figura 8. 

 Figura 6– Configuração DHCP das praças 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

A configuração dos dispositivos foi feita com o objetivo de suprir a quantidade de 

possíveis usuários em cada praça, a estrutura foi planejada para que caso seja necessário 

contemplar mais pontos basta replicar as configurações aqui apresentadas. 
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3.3 DISTRIBUIÇÃO DE IPS 

 

O cálculo de IPs determina quantos IPs estarão disponíveis dentro de cada VLAN para 

cada praça. A Figura 7 traz um exemplo do cálculo feito para a Av. Raimundo Felix. 

Figura 7 – Cálculo de IP 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Cada dispositivo da rede terá seu próprio IP privado, cada praça funcionará dentro de 

um VLAN diferente, cada praça com uma quantidade X de IPs livres que serão distribuídos 

pelo UNIFI mãe para os usuários finais. Os IPs de todos os dispositivos estão representados 

na tabela na Figura 8. 

Figura 8 – Tabela de distribuição de IP 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 
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 A distribuição dos IPs foi feita pensando na quantidade media de usuários finais que 

cada praça pode ter, caso seja necessário aumentar ou diminuir a quantidade de IPs 

distribuídos em DHCP nas praças basta que um novo calculo seja feito, como o calculo da 

Figura 7,  e alterada as informação de IP e Mascara nas configurações do UNIFI mãe. 

 

   

3.4 EQUIPAMENTOS 

 

 A lista de equipamentos foi feita a partir de uma consultoria junto a uma empresa local 

especializada em instalação e manutenção de redes robustas. Figura 9 traz a lista de 

dispositivos que serão utilizados.  

Figura 9 - Equipamentos 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

O Mikroutik Cloud Router Switch Crs112 será o equipamento responsável por receber o link 

de internet na torre principal. O kit antena Amo-5g13 Omni 13dbi + Rocket M5 Mimo Ubiquiti 

receberá o link do Mikroutik e ficará responsável por repassar o link para os outros pontos. O kit 

basestation Am-5g17 90 17dbi + Rocket M5 Mimo Ubitiqui será o equipamento responsável por 

receber o link vindo do ponto principal nas praças. Os Unifi Ap UAP-LR Mimo Ubitiqui será o 

equipamento responsável por fazer a distribuição da internet nas praças para os usuários finais.  

 O orçamento foi feito junto a 3 empresas distintas com base na lista apresentada na Figura 9, a 

media dos valores ficou na faixa de R$ 14.550, o orçamento não inclui preço de instalação dos 

equipamentos nos pontos comtemplados. Os orçamentos detalhados de cada empresa estão no Anexo 

7.
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4 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como é feita a 

construção e estruturação de uma rede baseada em distribuição Wi-fi, trazendo a pesquisa 

para a realidade de Balsas – MA o projeto apresenta uma simulação pensando em pontos 

estratégicos da cidade escolhidos a partir de uma pesquisa de campo para obter uma ideia 

melhor do que seria mais viável para a iniciativa. 

De modo geral as praças contempladas neste trabalho apresentam um fluxo 

considerável de pessoas, o que torna o impacto da implantação ainda maior, e também conta 

com uma estrutura que possibilita a viabilidade de projeto, com torres próximas que faram a 

comunicação entre os pontos. A estrutura da rede foi planejada para que caso algum novo 

ponto seja contemplado pela iniciativa basta que as configurações sejam replicadas para o 

novo ponto. 

Sabendo que antes de qualquer investimento real em estrutura de implantação de uma 

rede deve-se planejar e simular seu funcionamento para assim viabilizar a ideia. Pensando 

nisso o projeto apresenta uma simulação do funcionamento da rede com a ferramenta Packet 

Tracer. Para que a simulação ficasse o mais próximo possível da realidade o projeto trata 

questão de configuração de VLANs, DHCP, cálculos e distribuição de IP. Com a junção de 

todos os fatores foi possível obter como resultado uma estrutura bem detalhada para a 

implantação da iniciativa. 

Concluindo, existem outras possíveis estruturas para um projeto como o tratado neste 

trabalho, porém com base nas analises e pesquisas de campo realizadas e apresentação no 

decorrer do texto a estrutura aqui apresentada se mostrou como sendo a mais viável para a 

realidade de Balsas – Ma. Com um investimento médio de R$ 14.550,00 em equipamentos 

para a implantação da iniciativa nos pontos especificados neste trabalho pode-se concluir que 

o investimento é pequeno quando se considera todas as vantagens que a iniciativa traz para a 

população.  
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ANEXO 1 – PRAÇA DA LIBERDADE 

Figura 1 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 2 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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 ANEXO 2 – PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO 

Figura 1 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 2 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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ANEXO 3 – PRAÇA ELOY COELHO 

Figura 1  

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 2 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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ANEXO 4 – AV. RAIMUNDO FELIX 

Figura 1 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 2 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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ANEXO 5 – PRAÇA PADRE BALDUINO 

Figura 1 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 2 

 

Fonte: Google Earth (2017)
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ANEXO 6 – MERCADO CENTRAL - TREZIDELA 

Figura 1 

 

 Fonte: Google Earth (2017)  

 

Figura 1 

 

Fonte: Google Earth (2017 
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ANEXO 7 – ORÇAMENTOS 

Figura 1 – Empresa X 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 2 – Empresa Y 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 3 – Empresa Z 

 

Fonte: Próprio autor. 

 


