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1. Introdução 

Lisbon, 23rd April 2015 
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Introdução (definição) 

• As telecomunicações são as tecnologias de 

comunicação de informação à distância 

usando o campo electromagnético 

• O campo electromagnético foi uma conjectura 

genial de James Maxwell, na sequência dos 

trabalhos de Michael Faraday, demonstrada 

experimentalmente por Hertz 

Lisbon, 23rd April 2015 
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James Maxwell (1873) 

 Oliver Heaviside (1884) 

Introdução (campo electromagnético) 
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Introdução (telégrafo e telefone 

As telecomunicações começaram em 

meados do século XIX com o telégrafo 

(devido a Morse) que em poucas 

décadas modificou o processos de 

disseminação de notícias e de gestão 

Nos finais do século Alexander Bell 

inventou o telefone que permitiu a 

comunicação de voz entre utilizadores 
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Introdução (rádio) 

A descoberta do campo electromagnético, postulado por Maxwell e 

cuja existência e propriedades fundamentais foram verificadas 

experimentalmente por Heinrich Hertz, foi rapidamente utilizada para 

permitir dispensar a linha física entre terminais. 

Lisbon, 23rd April 2015 

Em 1901 Marconi realiza a primeira 

transmissão transatlântica sem fios 
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Introdução (electrónica) 

John Fleming (1904) 

patenteia o díodo o primeiro 

dispositivo electrónico 

Lee de Forest (1908) patenteia o 

tríodo (na altura designado por 

Audion). 
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A invenção do díodo e do tríodo e 

de vários circuitos de receptores 

(Edwin Armstrong 1914 a 1922) 

permitiu um desenvolvimento e 

popularização do rádio receptor 

Introdução (rádio, televisão) 

Lisbon, 23rd April 2015 

A televisão, primeiro a preto-e-

branco, depois a cores, em alta 

definição e em breve em 3D 

tornou-se indispensável como 

órgão de comunicação social e 

meio de entretenimento 
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2. Revolução digital 

Lisbon, 23rd April 2015 
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Claude Shannon em dois artigos seminais, 

publicados em 1948 e 1959, apresenta uma 

definição de informação e o modo de a 

medir, tanto para sinais digitais como para 

sinais analógicos.  

 Afirma que é possível transmitir sinais 

digitais “sem” erros mesmo em canais com 

erros 

Claude Shannon 

Ao permitir transformar todos os sinais, toda a informação em 

cadeias de 0 e 1, as mesmas técnicas de transmissão e os 

mesmo dispositivos podem ser usados para qualquer sinal (voz, 

imagem, dados) 

Revolução Digital 
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 Informação é qualquer mensagem enviada pela 

fonte ao destinatário e que este só pode conhecer 

recebendo-a ou “adivinhando-a”. 

 Se for p a probabilidade do destinatário “adivinhar” 

a mensagem a informação I é: 

bit 

1 byte = 8 bits 

Revolução Digital 
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Revolução Digital 

Lisbon, 23rd April 2015 

A transformação “directa” de sinais (analógicos) de voz ou 

de imagem em sinais digitais dá origem a enormes 

quantidades de bits.  

A codificação permite reduzir muito (até 100 vezes) esta 

quantidade de informação sem que o utilizador final se 

aperceba. 

Voz: de 64 kbit/s para 11 kb/s ou menos 

Música: de 600 kbit/s para 64 kbit/s 

Fotografia (JPEG): de 80 Mbit para 1-2 Mbit 

TV (MPEG-4): de 200 Mbit/s para 1-2 Mbit/s 
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O computador começou a vida (1949) 

como calculador, ganhou importância e 

tornou-se num repositório infindável de 

informação. 

Lisbon, 23rd April 2015 

Revolução Digital 

A electrónica do estado sólido, o circuito 

integrado e a micro-electrónica 

permitiram reduzir a dimensão e 

aumentar a capacidade de 

processamento mais de 100 000 000 de 

vezes 
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Revolução Digital 
A Internet, resultado de um 

programa militar de I&D, 

permite ligar computadores  

A Internet em 1986 A Internet “actual” 
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Revolução Digital 

A “teia mundial” ou www (world wide 

web)  inventada no CERN por Tim 

Berners-Lee (1990) torna-se o sistema 

de informação mais popular 1990 – O primeiro servidor 

de www no CERN 
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3. Rede fixa 

Lisbon, 23rd April 2015 
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Cabos de cobre 

Embora incialmente usados os 

cabos de cobre têm uma 

atenuação muito elevada para 

ritmos de transmissão elevados. 

O cabo coaxial tem um 

desempenho superior ao 

cabo de cobre mas é ainda 

insuficiente para as 

necessidades actuais. 
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Para elevados ritmos de transmissão com baixa atenuação a solução é 

o cabo de fibra óptica. 

Fibra Óptica 

Lisbon, 23rd April 2015 
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Fibra Óptica 

Fonte: IDATE for FTTH Council Europe  

Penetração da Fibra óptica 
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4. Rede móvel 
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Como espectro electromagnético é 
limitado a generalização do uso de 
equipamento rádio implica a adopção 
de uma rede celular. 

Rede móvel 

Lisbon, 23rd April 2015 

O território a cobrir é dividido em 
células cada uma servida por uma 
estação de base. As frequências 
usadas em cada célula repetem-
se com um padrão que minimiza 
as interferências. 
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Rede móvel 

As estações de base de cada célula estão ligadas à central em 

geral por fibra óptica. 
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5. Evolução da Internet 

Lisbon, 23rd April 2015 
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Evolução da Internet 

Internet 

Sensores RFID 

Etiquetas 

inteligentes 

Redes de 

sensores 
Internet  

das coisas 

Internet do 

conhecimento 
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Redes de sensores 
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Etiquetas Inteligentes 
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Internet das Coisas 
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Internet do Conhecimento 

Dados 

Conhecimento 

Informação 

Sabedoria 
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6. Conclusões 
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1. As telecomunicações provocaram alterações profundas ma na 

sociedade nos últimos 150 anos e é expectável que venham a 

provocar ainda mais alterações. 

2.  A investigação fundamental é um ingrediente essencial para as 

inovações disruptivas. 

3.  O tempo e a persistência são essenciais (entre a descoberta e o 

lançamento do produto no mercado decorrem tipicamente 10 a 15 

anos). 

4.  As normas são essenciais ao desenvolvimento de novos serviços. 

5. A acção dos reguladores não deve ser tão protectora que impeça 

o aparecimento de novos produtos e serviços. 

6. A abertura da administração pública é essencial à promoção de 

novos serviços 
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Muito obrigado pela 

vossa atenção 

Lisbon, 23rd April 2015 


