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RESUMO

Em decorrência do aumento da disponibilidade de acesso à internet e em algumas áreas residenciais da capital paraense não se consegue atingir 
altas velocidades no serviço de acesso à internet banda larga. O condomínio Residencial Olimpus é um desses exemplos, cujo atendimento da 
concessionária de telecomunicações é via par metálico partindo da estação Centro até um armário de distribuição, próximo ao condomínio. Em 
função desse atendimento e da tecnologia hoje empregada para o serviço ADSL, que utiliza o par metálico como acesso até a última milha (ponto 
de acesso do assinante), surgiu a intenção de fazer um projeto que viabilize o atendimento à internet banda larga com velocidades até 15MBPS e 
junto com essa oferta o serviço de VOZ FIXO para esse condomínio residencial situado na Cidade de Belém/Pará no bairro Umarizal. Este artigo foi 
desenvolvido com o objetivo de atender ao condomínio Residencial Olimpus com serviços de voz e de dados, empregando alta velocidade no 
acesso à internet. Para viabilizar o projeto será projetado sistema de atendimento com cabo óptico partindo da estação que atende o condomínio 
até uma URA (Unidade Remota Assinante) ÓPTICA na entrada desse condomínio. Hoje o serviço de dados atinge velocidades limitadas a 2MBPS 
em função da distância até a estação e da tecnologia ADSL empregada. O atendimento ao condomínio partirá da estação Centro (localizada na 
Travessa Dr. Moraes, 121) passando por caixa de passagem e pelos postes de energia elétrica, via cabo óptico de 36 fibras, até chegar ao 
condomínio Residencial Olimpus, na Rua Municipalidade, 8000, onde será implantado a URA composta por um DSLAM (Multiplexador Digital de 
Linha de Assinante Assimétrico-Dados), ELR (Estágio de Linha Remota-Voz), equipamentos de alimentação (fonte DC, retificador, banco de 
baterias, ponto de aterramento), modem óptico e blocos verticais. Todo projeto foi feito com base em estudos em campo, projeção nos 
softwares ARCGis e AutoCAD e reuniões semanais.  Conforme verificado com técnicos da operadora de telecomunicações por onde pretende-se 
atender esse projeto, há a possibilidade de funcionamento normal dos serviços de voz e dados desde que os recursos técnicos empregados no 
projeto sejam viáveis para o seu funcionamento. O projeto foi concluído com sucesso após coletar dados do orçamento e inserir informação da 
legislação vigente para uso de calçadas e postes por onde será encaminhado o cabo de fibra óptica até o ponto final.
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