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RESUMO  

 

 Este trabalho apresenta as atividades realizadas pelo estagiário Marcos 

Vinícius Luna Araújo na empresa Cabo Telecom, destinado a ser o trabalho de 

conclusão de curso. O contratado tinha como objetivo tratar de sinais monitorados, 

dedicando-se a aplicar os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos no Curso 

Técnico Integrado em Eletrônica, testando equipamentos e efetuando manutenções 

em instalações na área de Telecomunicações. Para o cumprimento das atividades 

prescritas no contrato foi necessário o acompanhamento de um técnico na área, 

ensinando e supervisionando minhas ações durante o horário de trabalho.    

 

Palavras chaves: Manutenção em Rede FTTH. Manutenção em Rede HFC. 

Configuração de ONT.   
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1. INTRODUÇÃO  

  

 O ser humano é socialmente diferente dos outros animais devido a nossa 

maneira de se comunicar, compartilhando experiencias e ensinamentos de pai para 

filho. Com o avanço da tecnologia a comunicação não é mais presa a curtas 

distancias, aumentando exponencialmente sua área de convívio social.  

 Em 1837 Samuel Morse revolucionava a comunicação utilizando das leis da 

eletricidade foi capaz de estabelecer contato de longas distancias cabeadas. Limitada 

a pontos e traços, mas essas duas marcações eram o suficiente para diminuir o tempo 

de resposta entre as mensagens. 

 Já Alexander Graham Bell se interessou por estudar sobre a forma que as 

vibrações se comportam no meio físico, é creditado a ele a invenção do telefone, 

fazendo com que não fosse mais limitado a pontos e traços e permitindo que 

pudessem ser feitas longas e complexas conversas sem grandes complicações. Isso 

contribuiu para fazer os seres humanos mais comunicativos, revolucionou o método 

de guerrilha e provocou grandes avanços tecnológicos, pois facilitou a troca de 

experiências e ensinamentos. Tornando o ser humano não mais um ser de seu 

espaço, mas um ser do mundo todo, como um só. 

 Esses avanços contribuíram para que crianças crescessem com a internet. 

Esse meio possibilita conectar todos a uma grande rede de informações, um grande 

banco de dados de experiencias passadas de toda parte do mundo, acelerando o 

processo de procura de informação, assim impulsionando o aprendizado. Tudo está 

tangível a distância de um click. 

 Assim, a Cabo Telecom é uma empresa de telecomunicações que utiliza das 

mais avançadas tecnologia de comunicação, HFC (Hybrid Fiber Coax) e FTTH (Fiber-

to-the-Home), diminuindo a distância entre as pessoas sem alterar a quilometragem 

entre elas, não só para fornecer um serviço, mas uma nova maneira das pessoas 

viverem conectadas com o mundo. Afinal, realizar sonhos e oferecer serviços de 

qualidade são fatores essenciais para o desenvolvimento de toda a equipe. 
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1.1. Objetivo Geral  

 Realizar atividades de manutenção e suporte técnico em aparelhos de 

telecomunicação. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

  

● Leitura de projetos;  

● Auxiliar na manutenção corretiva de problemas relacionados aos 

serviços de tv, internet e telefonia nas tecnologias HFC e FTTH;  

● Testes de equipamentos e periféricos.  
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO  

  

2.1 Tecnologia HFC 

 

A rede HFC é uma rede híbrida, em que parte da transmissão é feita por fibra 

óptica e outra por cabo coaxial (Figura 1), normalmente a parte em coaxial é a que 

chega à casa do cliente, utilizando de um Cable Modem, para recepção dos sinais de 

telefonia e internet simultâneos – reduzindo o custo de outra rede cabeada. 

 

Figura 1 – Diagrama da Comunicação HFC. 

Fonte: Adrenaline, 2012. 

 

Essa rede é dividida em 4 estágios dentre eles, Headend, rede tronco, rede de 

distribuição e rede dos usuários.  

O Headend é o ponto de partida dos sinais e local de controle do sistema. 

Dependendo do tipo de sinal, transmissão, recepção e serviços empregados a rede, 

altera sua composição. Assim, para uma rede básica unidirecional de televisão, é 

realizada a recepção do sinal de TV, através de fibra óptica, via satélite, entre outros. 

Os sinais podem ser analógicos ou digitais diferindo o método de multiplexação. Ao 

sinal informação Inserisse um código que corrige os erros da operação e realiza o 

entrelaçamento de bits para, então, modular em QAM ( Quadrature Amplitude 

Modulation - modulação de amplitude em quadratura )  e transmitir até  o Cable 

Modem do cliente. 
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As redes tronco são principalmente a etapa de conversão de fibra óptica para 

coaxial. Dividida em duas partes, primária e secundária, a primeira é uma estrutura 

em forma de anéis que alimenta o conjunto secundário através de divisores ópticos 

que serão convertidos em sinais elétricos que serão entregues a rede de 

distribuição, a partir desse ponto o transporte será feito através de cabo coaxial até 

a casa do usuário.   

Dentro da rede HFC do usuário podem ser encontrados os seguintes 

equipamentos: Cable Modem e Set-Top-Box (Decoder). 

O Cable Modem (Figura 2) como já foi dito anteriormente, é utilizado na rede 

HFC por receber o sinal elétrico pelo cabo coaxial, e transmite sinal de internet 

através do cabo ethernet (Par trançado) e sinal de telefone – As saídas de internet 

e telefonia são distintas, mas utilizam do mesmo tipo de cabo (Par trançado) com 

conectores diferentes (Rj 45 e Rj11, respectivamente). 

 

Figura 2 – Cable Modem Technicolor 7337. 

Fonte: Autoral, 2019. 

 

O Set-Top-Box (Figura 3) é o aparelho utilizado para descodificar os sinais 

de TV recebidos, podendo transmitir o sinal para sua televisão por HDMI e Cabo de 

Vídeo para os aparelhos mais antigos. 
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Figura 3 – Set-Top-Box Arion. 

Fonte: Arion, 2014. 

 

2.2 Tecnologia FTTH 

 A tecnologia FTTH difere da HFC devido a sua comunicação ser toda  feita 

através de sinais luminosos e ter a capacidade de fornecer mais de um serviço 

(Internet, televisão e telefonia) através de uma única fibra óptica sem interferências 

eletromagnéticas, FTTH significa “Fyber To The Home”, assim utilizando somente de 

fibra óptica para entregar o sinal para o cliente. O sinal sai da Central Operadora por 

linhas de terminais ópticos (OLT) para o Armário Externo e logo após para o Splitter a 

ser ramificado para as Unidades Ópticas (ONT) nas residências dos usuários (Figura 

4). 

 

Figura 4 – Diagrama da comunicação FTTH. 

Fonte: Teleco, 2019. 
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Equipamentos utilizados na tecnologia FTTH: 

 

OLT: Optical Line Terminal (Figura 5), permite a distribuição de sinais de TV e 

internet de forma bidirecional pela fibra óptica. A OLT juntamente com os splitters são 

encarregados de dividir o sinal e da taxa de transmissão. Assim, sua principal função 

é gerenciar a distribuição do sinal, da operadora até o poste, prédio ou residência. 

 

Figura 5 – Optical Line Terminal (OLT). 

Fonte: Alibaba, 2019. 

 

Já o Spliter (Figura 6) é o dispositivo encarregado de receber o sinal da OLT e 

dividi-lo, ramificando a rede permitindo maior distribuição das fibras para que a OLT 

forneça a várias ONTs. Portanto, o splitter divide o sinal tanto fisicamente quanto a 

sua potência. Ele pode ser balanceado ou desbalanceado, diferindo-os a perda em 

cada uma de suas saídas, caso todas sejam iguais, ele é balanceado, caso tenha 

perdas diferentes, é desbalanceado. 
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Figura 6 – Splitter. 

Fonte: Mercado Livre, 2019. 

 

ONT ou Optical Network Terminal (Figura 7) é o equipamento que recebe os 

sinais ópticos e os convertem em elétrico, transformando o sina recebido em serviço 

de internet, TV ou telefonia. Também conhecido pelo cliente como modem já que ele 

também disponibiliza sinal Wi-fi. 

 

Figura 7 - Optical Network Terminal (ONT). 

Fonte: Show Digital, 2019. 

 

O Iptv é encarregado de receber o sinal da ONT através de Cabo de Rede, 

traduzindo-o em saída de vídeo, fornecendo o serviço de TV em alta qualidade. 
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Figura 8 – Set-Top-Box Amino (Iptv). 

Fonte: Aminocom, 2019. 

 

Patch Cord é um pequeno cabo de fibra óptica com conectores em suas 

extremidades, utilizado para fazer a conexão da rede à ONT. 

 

Figura 9 – Patch Cord. 

Fonte: Tectech, 2019. 

   

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.  IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁGIO  

3.1 Apresentação da Empresa 

 

 A Cabo Telecom foi fundada no ano 2000 (Dois Mil) com o objetivo de fornecer 

o serviço de tv a cabo, concorrendo com grandes empresas fornecedoras do mesmo 

serviço. Mesmo sua sede sendo em Candelária (R. Sen. José Ferreira de Souza, 1916 

- Candelária) ela teve seus primeiros clientes em Petrópolis, tomando um grande 

espaço no mercado de tv e Telefonia, proporcionando o melhor serviço em tecnologia 

e atendimento aos seus clientes. No ano seguinte a empesa inovou, oferecendo o 

serviço de internet banda larga, colocando Natal como uma das primeiras cidades do 

Nordeste a fornecer esse tipo de serviço e em 2009 ela lançou a Cabo TV 100% digital 

consolidando no mercado local um novo conceito em ver TV. 

 Ela se destaca principalmente na área de prestação de serviços, ganhadora 

por anos do prêmio de melhor atendimento técnico do Brasil e a primeira a fornecer 

serviços de Fibra Óptica (FTTH) no Rio Grande do Norte. 

 

 

3.2 Apresentação do Ambiente de Trabalho 

 O ambiente de trabalho era genericamente dois, externo e interno, tendo o 

interno como toda a sede, mas principalmente a sala de atendimento técnico e o 

externo como as residências dos clientes e as redes de distribuição anteriores aos 

clientes. 

Dentro da empresa a sala do atendimento técnico foi onde passei maior parte 

do meu tempo, já que é onde tinha todos os equipamentos necessários para fazer os 

testes, atualização e limpeza dos equipamentos da tecnologia HFC, para fazer os 

mesmos testes nos equipamentos de fibra óptica era necessário ir a outro setor, 

devido à falta de um TAP da rede FTTH para testes na sala de atendimento, problema 

pelo qual foi resolvido por nós estagiários sobre a supervisão de um dos chefes do 

setor. 

Fora da sede, os ambientes eram sempre diferentes, casas, condomínios, 

prédios e as ruas. Sempre acompanhando um técnico especializado que eu auxiliava 

e recebia sua supervisão.   
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4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  
 As atividades são divididas em internas ou externas. No ambiente interno as 

atividades se resumem em testar, atualizar, limpar e efetuar uma triagem para saber 

quais podem ser reutilizados, assim aprendendo a identificar se o equipamento está 

com defeito. As atividades externas eram acompanhadas por um técnico no qual não 

me era permitido me afastar dele, evitando acidentes, observando e recebendo dicas 

e instruções ao longo dos atendimentos. Utilizando dos meus conhecimentos 

adquiridos na triagem de equipamentos para saber se o problema estava no 

equipamento, no sinal, na rede ou até mesmo se não tinha erro algum.   

 

4.1 Teste, Configuração e Atualização de Decoder 

 

 O teste de decoder é feito para descobrir se o equipamento está com defeito, 

assim designando o equipamento para o galpão, se não estiver ele será mandado de 

volta para algum cliente que tenha seu equipamento danificado e necessite de troca. 

 O teste é feito plugando todos os periféricos nas suas entradas (Figura 12), 

dentre esses, Fonte de Alimentação, Cabo HDMI, Aúdio/Vídeo e Cabo Coaxial. 

Verificado que o equipamento ligou e está saindo imagem em ambas saídas de vídeo, 

é verificado se o equipamento está na sua versão de software mais atualizada (2015), 

seguindo a sequência, configurações > ferramentas > informação do sistema. Caso 

não esteja, é colocado o Pen Drive com a versão mais atualizada acessando 

configurações > ferramentas > atualização do sistema > por USB. Depois é posto para 

fazer uma busca de canais e logo após é verificado se está havendo digitalização 

(Travamento de imagem ou pixel deslocado). 
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Figura 12 – Teste de Decoder. 

Fonte: Autoral, 2019. 

 

 Após tudo, ele é limpo com álcool, encaixotado com os equipamentos 

necessários para seu funcionamento (Fonte, Cabo HDMI e Controle com Pilhas) e 

guardado no almoxarifado para ser usado na manutenção de alguma residência. Caso 

o equipamento esteja danificado ele será encaminhado para o galpão onde será feito 

outros testes, caso necessário, será mandado para o conserto.   

 

4.2 Teste e Configuração de Modem 

 

 Eles são testados para descobrir se o equipamento está com defeito, assim 

designando o equipamento para o galpão, se não estiver ele será mandado de volta 

para algum cliente que tenha seu equipamento danificado e necessite de troca. 

 Assim como no decoder é observado se todas as suas entradas estão 

funcionando (Figura 13), caso o equipamento esteja ligando, é conectado o cabo 

coaxial no equipamento e um cabo ethernet entre o modem e o notebook.  
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Figura 13 – Teste de Modem. 

Fonte: Autoral, 2019. 

 

Após o equipamento dá sinal de internet cabeado, entra na interface do 

aparelho, pesquisando no Google “192.168.0.1 ou 192.168.100.1 ou 192.168.1.1”, ir 

para a aba de configuração > wireless > segurança > w1 e digitar a senha padrão da 

empresa, mesmo o equipamento sendo dual band é feito a configuração somente da 

rede de 2.5GH, já que só com essa rede wi-fi é possível configurar a senha que o 

cliente deseja. 

Após configura-la, é testado cada uma das portas de ethernet, conectando o 

computador a cada uma delas e efetuando o teste de ping e observando se o 

equipamento está mostrando perda de pacotes, seguindo os comandos ctrl + win > 

cmd > digitar “ping 189.124.132.33 -t” e outra tela de comando com “ping 

189.124.132.32 -t”, testando os dois DNS possíveis. (Figura 14) 
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Figura 14 – Teste de Ping e Velocidade. 

Fonte: Autoral, 2019. 

 

Assim, caso o equipamento não tenha apresentado danos físicos e esteja 

fornecendo internet dentro da faixa permitida, o equipamento é limpo encaixotado com 

Cabo de Força e Cabo Ethernet e guardado no almoxarifado para ser usado na 

manutenção de alguma residência. Caso o equipamento esteja danificado ele será 

encaminhado para o galpão onde será feito outros testes, caso necessário, será 

mandado para o conserto.   

 

4.3 Teste e Configuração de ONT  

 

 Inicialmente é necessário fazer a limpeza de todos os conectores de fibra 

utilizando da caneta de limpeza, retirando qualquer sujeira que possa interferir no sinal 

do minitap, patch cord ou da ONT. É feita a medição do sinal de saída do minitap 

(aparelho que divide o sinal) com o power meter (medidor de sinal óptico).   

As ONT’s antes de serem testadas precisam ter acesso liberado no sistema, 

esse processo é feito colocando o modelo e o FSAN/SSID da ONT no programa da 

empresa. Liga o aparelho na energia, conecta o patch cord do minitap à ONT, espera 

o equipamento dar sinal de rede e entra na interface de comando da ONT pelo seu 

endereço de IP “192.168.1.1 ou 192.168.2.1” e compara o nível de sinal medido pelo 

power meter com o encontrado em Status > Interfaces > GPON, caso não esteja 
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aproximado, deve limpar novamente os conectores, caso o problema continue e o 

patch cord não apresente defeito, o problema é o equipamento. 

Agora se necessário configurar o wi-fi na interface de comando seguindo os 

comandos Configuration > Wireless > Basic e escolher a senha do equipamento, logo 

após é testado se a perda de pacotes, seguindo os comandos ctrl + win > cmd > digitar 

“ping 189.124.132.33 -t”, tanto pelo Wi-fi e por cada porta  ethernet.  

  

4.4 Teste de Periféricos  

 

Cada periférico é divido por seu funcionamento, quanto a TV, internet ou 

telefonia. Os aparelhos de telefonia nunca eram necessários reparos, já que eles são 

pouco utilizados atualmente, assim sendo menos danificados. 

 Os periféricos de TV eram os mais diversos, controle, Cabo HDMI e 

Áudio/Vídeo, os cabos de imagem são testados conectando-os do Ser-Top-Box à 

televisão e observando se sai imagem, o controle é testado no próprio aparelho ou 

num receptor de infravermelho no qual apita caso receba o sinal apontado pelo 

controle. 

O único periférico para internet (fora a fonte) é o cabo ethernet, que não é muito 

costumeiro ser testado, já que sempre tinha muitos na empresa, mas quando 

necessário podia ser testado no próprio ou colocando as duas pontas em 

extremidades opostas de um testador de cabo de rede RJ-45, indicando o bom 

funcionamento ao acender os leds.  

O único periférico comum a todos os aparelhos é a fonte, pode ser testada 

plugando-a na energia e ligando no aparelho equivalente ou de especificações 

semelhantes, caso o equipamento ligue a fonte está funcionando. Outro método é 

utilizando de um testador de fontes no qual deve-se verificar os valores para cada 

condição. 

Condição A: Quando o testador “puxa” 1,7 A da fonte.  

Condição B: Quando o testador precisa apenas da fonte nominal. 

Condição C: Quando o testador indica que precisa de 3,4 A. 

Para a primeira condição, o valor deve estar entre 11,5V e 11,8V, já que a fonte 

é de 12V e 2A. Para a segunda condição, a tensão deve estar perto dos 12V, não 

modificando sua tensão. Para a terceira condição, a fonte não deve funcionar, já que 



22 
 

a carga necessária para funcionar o testador é maior do que a mandada pela fonte e 

caso não apareça nenhum valor a fonte certamente está queimada. 

 

4.5 Manutenção de Instalação HFC  

 A Manutenção HFC é a análise e equalização dos sinais de entrada, 

configuração de equipamentos e troca de equipamentos danificados. Quando o sinal 

de entrada está fora dos padrões, é comumente feita a troca dos conectores, já que, 

é muito comum os conectores darem mal contato devido corrosão, quebrado por 

descuido ou clipagem ruim. Caso não funcione, a solução provavelmente será, trocar 

os eletrônicos da instalação que podem estar quebrados ou não serem mais 

adequados ao sinal recebido, e se isso não funcionar o problema pode estar no cabo 

de entrada ou no sinal da chega da rede. 

 

 

Equipamentos utilizados: 

 

 

Figura 15 – Alicate de Crimpar conector RG6 OU RG11. Ajusta o conector no cabo por pressão. 

Fonte: Eletropeças, 2019. 

 

 

Figura 16 – Crimpador de conector RJ45. 

Fonte: Amazon, 2019. 
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Figura 17 – Desencapador. Desencapa o cabo para haver a conexão. 

Fonte: Tamoyo, 2019. 

 

4.5.1 Telefonia  

 Em uma ordem de internet foi relatado que o telefone demorava para receber 

e fazer ligações, além de as vezes ficar mudo. Foi feito teste no aparelho ligando para 

ele, foi necessário ligar para o setor de telefonia e eles ligaram para o ponto do cliente 

e perceberam que o problema era da rede, por tanto uma equipe de redes iria ficar 

encarregada do problema de telefonia. Quando o problema é passado para outro setor 

a equipe vai para outra ordem e essa ordem não cabe mais ao setor de atendimento 

técnico. 

    

4.5.2 Televisão  

Em determinada ordem foi relatada que a televisão estava digitalizando. Foi 

observado que ela realmente digitalizava e ligamos para o setor técnico para testarem 

se também digitalizava na empresa, já que se os dois digitalizassem o problema seria 

da distribuidora do sinal, porém, não digitalizava na empresa, assim foi verificado os 

sinais que chegavam no decoder e eles estavam fora do padrão, precisávamos saber 

se o sinal estava ruim do TAP ou devido aos eletrônicos, foi medido o sinal anterior 

aos eletrônicos que estavam próximos, e eles estavam no padrão, deduzindo que os 

eletrônicos que estavam danificados,  após a troca dos eletrônicos a digitalização 

parou. Já que o problema tinha sido solucionado, pegamos a assinatura na ordem, 

comprovando que solucionamos o problema. 

 

4.5.3 Internet  

 Em uma ordem era dito que o sinal de internet nunca dava o contratado. Após 

chegarmos na ordem fizemos o teste de velocidade no Brasil Banda Larga (EAQ) com 
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o cabo de rede, e foi verificado que o sinal estava nos padrões e o cliente tinha feito o 

teste pelo wi-fi, no qual não é necessário fornecer o valor contratado sem o cabo de 

rede, mas tentamos melhorar o sinal trocando o canal da rede para uma menos 

congestionada e aconselhamos comprar um roteador para melhorar o alcance e a 

potência do sinal. 

 

4.6 Manutenção de Instalação FTTH  

 A manutenção em FTTH é basicamente a leitura do sinal e troca dos 

equipamentos danificados. 

 

Equipamentos utilizados: 

 

Figura 18 – Power Meter. Medidor de sinal óptico. 

Fonte: Mercado Livre, 2019. 

 

 

Figura 19 – Caneta Óptica. Identifica falhas na fibra. 

Fonte: Magazine Luiza, 2019. 

 

 

Figura 20 – Caneta de Limpeza de Conectores. Limpa os conectores de fibra óptica. 

 

Fonte: Mercado Livre, 2019. 
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Figura 21 – Receptáculo para Álcool. Armazena álcool para limpar a fibra. 

 

Fonte: Mercado Livre, 2019. 

 

 

Figura 22 – Alicate Decapador. Utilizado para desencapar a fibra. 

Fonte: Mercado Livre, 2019. 

 

 

Figura 23 - Clivador. Serve para cortar a fibra no formato adequado. 

Fonte: Mercado Livre, 2019. 

  

4.6.1 Televisão 

 Uma ordem descrevia não estar funcionando o serviço de televisão, após medir 

o sinal que chegava na ONT foi verificado que o sinal estava dentro do padrão e então 

foi medido o sinal da ONT que também estava de acordo, então foi feito a troca do 

decoder que normalizou o serviço. 
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4.6.2 Internet  

 Uma ordem de serviço era descrito que a internet não estava dando o valor 

contratado, foi feito o teste e realmente estava muito abaixo do contratado, então foi 

verificado o sinal com o power meter e ele estava totalmente fora do padrão, só que 

foi visto que a caixa anterior a ONT estava presa na parede com a entrada do conector 

para cima, no qual entrou poeira, impedindo a correta passagem do sinal, após retirar, 

limpar e colocar a caixa na posição correta, o sinal voltou ao normal.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio contribuiu bastante com o amadurecimento do conhecimento prático 

do estagiário, em relação ao uso dos conhecimentos adquiridos no curso para o 

mercado de trabalho, adquirindo tantas outras experiências específicas da área de 

telecomunicações.  

No estágio pude aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Eletrônica, 

principalmente nas disciplinas de Comunicação Eletrônica, Arquitetura de Sistemas e 

Eletrônica Analógica. 

Todas as atividades descritas no contrato foram exercidas continuamente 

durante o período prescrito de 6 meses (seis meses) e foram cumpridas com êxito. 
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ANEXO A – TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 1.0  
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ANEXO B - TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 2.0 
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ANEXO C – TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 3.0 

 

 


