


WI-FI COM 
ESTEROIDES 
A transferência das freqüências da TV analógica para a 
internet sem fio acena com uma revolução na velocidade 
e no alcance da tecnologia de tráfego de dados 

ALEXANDRE SALVADOR 

ma medida do órgão que cuida 
das comunicações nos Estados 
Unidos (o FCC), tomada no fim 
do mês passado, deve mudar o 

rumo das tecnologias de transmissão de 
dados sem fio em todo o mundo. O FCC 
decidiu destinar uma parte das frequên-
cias usadas pelos canais de televisão 
para o uso gratuito das redes de internet 
sem fio, ou wi-fi. Com alcance mais 
longo, maior velocidade e conexão mais 
estável, a nova faixa de comunicação 
wireless ganhou o apelido de super wi-
fi — ou, na definição entusiasmada de 
Larry Page, um dos fundadores do Goo-
gle, wi-fi com esteroides. A iniciativa 
faz parte do Plano Nacional de Banda 
Larga, criado pelo presidente Barack 
Obama, que pretende levar a internet ao 

domicílio de mais de 100 milhões de 
americanos que ainda não dispõem de-
la. As freqüências agora destinadas à 
internet estavam ociosas desde junho 
do ano passado, quando as emissoras de 
TV dos Estados Unidos deixaram de 
usá-las e passaram a transmitir sua pro-
gramação exclusivamente por sinal di-
gital, abandonando o sistema analógico. 
Essas frequências, no jargão técnico, 
são conhecidas como espaços brancos. 

Na última vez em que o FCC libe-
rou faixas de frequência para uso livre, 
em 1985, houve um avanço espetacular 
nas tecnologias sem fio de uso domésti-
co. Popularizaram-se aparelhos como o 
telefone sem fio, o controle remoto de 
portão, a babá eletrônica e. finalmente, 
o próprio wi-fi. Essa experiência ante-
rior permite previsões ambiciosas para 
o uso das novas faixas de freqüência. 



Como ocorreu há 25 anos, po-
de-se ter a certeza de que elas 
servirão de base para uma no-
va era de tecnologia sem fio. 
Essa nova era. que pode come-
çar a se tornar realidade em 
um ano, deverá trazer recursos 
surpreendentes — como ocor-
reu com o wi-fi convencional 
no passado. "A primeira grande 
aplicação desse recurso será o 
super wi-fi, mas, pelas expe-
riências anteriores, sabemos 
que as novas frequências po-
dem impulsionar uma grande onda de 
inovação", disse Julius Genachowski, 
presidente do FCC. 

O espaço hoje disponível para o wi-
fi é diminuto. Ocupa apenas duas faixas 
de freqüência (2,4 GHz e 5,8 GHz). 
Elas são divididas com eletrodomésti-
cos, inclusive o forno de micro-ondas. 
"O espaço para comunicação wi-fi está 
ficando congestionado. Isso aumenta a 
incidência de interferência nas trans-
missões e diminui a capacidade de 
transferência de dados", diz o engenhei-
ro Cristiano Magalhães Panazio, pro-
fessor do departamento de telecomuni-
cações da Universidade de São Paulo. 
Ao aumento acelerado da demanda por 
conexões de internet sem fio não cor-
responde a ampliação das faixas de fre-

quência disponíveis. O governo 
americano pretende liberar 

até 500 MHz no espectro para comuni-
cações sem fio. 

A faixa agora colocada à disposição 
nos Estados Unidos (veja o quadro na 
pág. 110) encontra-se numa área privi-
legiada do espectro eletromagnético, 
na zona de ondas de baixa frequência. 
A frequência de uma onda. medida em 
hertz, representa o número de vezes 
que ela completa um ciclo de subida e 
descida em 1 segundo. Na frequência 
de 1 mega-hertz (1 MHz), por exemplo, 
a onda completa 1 milhão de ciclos em 
1 segundo. Ondas de menor frequência, 
como as de rádio ou televisão, se pro-
pagam por distâncias maiores e atra-
vessam barreiras físicas, como paredes 
ou árvores, com maior facilidade. Nas 
freqüências altas, o sinal se enfraquece 
— por isso o roteador doméstico de in-
ternet tem dificuldade para vencer mais 

do que um andar de prédio. Prevê-se 
que o súper wi-fi será usado, primeira-
mente. para oferecer internet em áreas 
nas quais o acesso a ela é mais difícil, 
como nas regiões rurais. Um roteador, 
atualmente, não serve a um raio maior 
que 10 metros. Com as novas freqüên-
cias, será possível usar um roteador 
para o câmpus inteiro de uma universi-
dade, ou para um prédio de vinte anda-
res. O Brasil está atrasado na expansão 
das redes de internet sem fio. O país só 
poderá seguir o caminho dos america-
nos após 2016, data estipulada para a 
digitalização total dos sinais de TV. 
Além disso, o plano de expansão de 
banda larga é gerido por um dinossau-
ro do tempo dos telefones públicos 
movidos a ficha: a estatal ressuscitada 
Telebrás. É difícil esperar inovações da 
parte dela. 
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