
 

 

 

Acesso xDSL 

Michele Perpetuo Chequetto Hemerly Bastos,Edmilson Figueiredo Garcia 

Escola de Engenharia – Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Caixa Postal 24.210-240– Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

michele@nti.uff.br, edmilsongarcia@bol.com.br 

Resumo. É abordado inicialmente nesta monografia, um estudo sobre uma 
infra-estrutura já implantada, que é o par metálico, suas principais 
características de funcionamento e suas limitações técnicas, sendo a 
observação e o estudo desses elementos, de fundamental para a implantação 
dos serviços xDSL. Em seguida veremos os tipos de modulação utilizados no 
processo de implantação dos sistemas xDSL, suas diferenças e aplicações, e 
após estudado o processo de modulação, passaremos para  a análise 
particular de cada tipo de tecnologia existente, observando sempre as 
características principais de cada tecnologia, o seu completo funcionamento, 
os serviços prestados, as suas vantagens  e  desvantagens em relação a outros 
serviços semelhantes, sempre buscando uma melhor interação entre o tipo de 
aplicação tecnológica e o serviço por ela  prestado.        

1. Introdução 

Com o passar do tempo, o desenvolvimento dos sistemas de telecomunicações resultou 
em diversas redes com características altamente específicas. Num mesmo prédio de uma 
operadora de telecomunicações, disputavam espaço físico as redes de telefonia, dados, 
telegrafia e vídeo.  

Com o processo da digitalização do sinal, a informação passou a apresentar 
características semelhantes em relação ao meio de transmissão, isto é, não importa na 
maioria dos casos o tipo de informação que está sendo transmitida, mais sim se este 
sinal é um sinal digitalizado, e que este deverá obedecer a uma seqüência lógica e pré-
determinada de zeros e uns. 

O meio unificado permite a abertura do caminho para uma rede digitalizada com seus 
serviços integrados. A ISDN (Rede Digital de Serviços Integrados) entra em cena, e 
agora o problema é como poderia fazer uso do par metálico, amplamente conhecido na 
rede de comunicações, disponível e instalado em todos as localidades do mundo, 
compondo sistemas complexos que até hoje são de grande utilidade para diversas redes 
de telecomunicações. Os sistemas digitalizados a cada dia aumentam a demanda por 
serviços, exigindo maiores taxas de transmissão de dados na linha, porém, como é do 
nosso conhecimento, o par metálico encontra problemas quando o assunto se refere a 
transmissões em altas velocidades. Assim sendo, torna-se necessário a implementação 
de uma tecnologia que, utilizando o par metálico, consiga ao mesmo tempo atender às 
solicitações emergentes de um mercado que anseia por soluções imediatas, 
compartilhando os avanços  tecnológicos ao meio já instalado e presente praticamente 



 

 

 

em todas as residências do mundo, sem deixar de lado a otimização dos custos, 
requisitos básicos aos quais a tecnologia xDSL pretende atender. 

O xDSL (onde o X  é uma notação  genérica a qual se refere a família de protocolos para 
o Digital Subscriber Line), é uma técnica de comunicação projetada para coexistir com 
os velhos serviços de telefonia, onde a infra-estrutura e os fios de cobre nos pares 
trançados podem ser aproveitados para a transmissão de dados em altas taxas, sem que 
voz e dados se interfiram mutuamente. Esta é uma tecnologia que poderia ser 
interpretada como uma extensão para tecnologias mais avançadas como a ATM, onde a 
tecnologia DSL serviria como um meio de ligar o usuário final a um backbone na 
central telefônica. 

1.1 Objetivo 

Todo o trabalho de pesquisa desenvolvido nesta monografia, tem por objetivo visar um 
melhor conhecimento das várias tecnologias que o xDSL pode oferecer, bem como suas 
diferenças, comparações e o menor custo-benefício por elas prestado. 

1.2 Estrutura geral do texto 

No capítulo 2 iremos apresentar o conceito da tecnologia xDSL, bem como as 
características do seu meio de transmissão. Já na seção 2.1 iremos descrever como o par 
trançado é formado e o seu modo de funcionamento, e na seção 2.2 iremos apresentar as 
características do meio de transmissão atualmente utilizado. 

No capítulo 3 será apresentado a explicação do porquê do uso da modulação digital, e 
em seguida, serão abordadas as modulações QAM (seção 3.1), DMT (seção 3.2) e CAP 
(seção 3.3), com as suas devidas descrições e formas de funcionamento. 

No capítulo 4 serão descritas as tecnologias xDSL, dentre elas a ADSL (seção 4.1), 
HDSL (seção 4.2), ISDL (seção 4.3) e VDSL (seção 4.4), e em seguida, na seção 4.5 
será feito as comparações técnicas dessas tecnologias. 

No capítulo 5 será feita a comparação entre as tecnologias xDSL e Cable Modem, e no 
capítulo 6 uma conclusão da melhor forma de tecnologia xDSL a ser utilizada no 
momento, dentro do cenário mundial.  

2. Conhecendo melhor xDSL 

xDSL é um termo genérico utilizado para representar todas as tecnologias DSL . A letra 
"x" pode representar uma das seguintes implementações: 

 •     "I", de ISDN;  

 •    "S", de Symmetric ou ainda Single-line-high-bit-rate;  

 •    "H", de High-bit-rate;  

 •    "A", de Asymmetric;  



 

 

 

 •    "V", de Very-high-bit-rate. 

A DSL, termo abreviado de Digital Subscriber Line, ou ainda Linha Digital de 
Assinante, desenvolvida pela Bellcore, é uma família de tecnologias desenvolvida para 
prover serviços de dados de alta velocidade com baixo custo de implantação, utilizando 
pares de fios de cobre (par trançado), procurando aproveitar a planta externa existente 
das companhias telefônicas. Esta pode ser aplicada a qualquer transmissão em formato 
digital, tendo como característica principal a superação das limitações conhecidas dos 
sistemas analógicos ao que se refere a largura de banda. 

A tecnologia DSL utiliza técnicas digitais de processamento de sinais com freqüências 
de até 2,2 MHz sem interferir na faixa de voz. Essas técnicas são capazes de otimizar a 
utilização da largura de banda do par metálico com velocidades que, dependendo do 
comprimento do par e da freqüência do sinal, variam de 128 Kbps a 52 Mbps. 

Além de melhorar o acesso remoto para usuários da Internet e disponibilizar serviços de 
alta velocidade para interconexão de redes locais, estão sendo vislumbradas diversas 
outras aplicações nas redes xDSL, como por exemplo, videoconferência, home 
shopping, ensino a distância, sistemas interativos, vídeo sob demanda (incluindo 
televisão de alta definição), etc. 

Como a tecnologia DSL é basicamente da camada física, as transmissões são 
transparentes aos protocolos, tendo funcionalidade multiprotocolo. 

Para as aplicações multimídia, a DSL oferece múltiplos serviços, com diferentes 
características em termos de preço e taxa de transmissão. Uma de suas grandes 
vantagens, é o fato de permitir, tanto a fornecedores de serviços de rede como a 
usuários, uma total compatibilidade com os protocolos de nível de enlace e rede mais 
utilizados atualmente como: Frame-Relay, ATM  e IP. 

2.1 – Conceitos do par trançado 

O par trançado é o meio de transmissão de menor custo por comprimento em que a 
ligação de nós ao cabo é extremamente simples. 

Para a utilização da rede telefônica atualmente, os modems comuns operam na faixa de 
freqüência do sinal de voz, e conseqüentemente, são limitados em velocidade pelas 
condições impostas pela rede telefônica. Em geral, as limitações de velocidade também 
não estão relacionadas à linha do assinante local e sim ao núcleo da rede, que possui 
filtros que limitam a faixa de voz em 3.4 KHz. Sem esses filtros, os pares trançados 
suportariam sinais com freqüências na faixa de MHz, com atenuação que depende 
diretamente do seu tamanho e da freqüência do sinal.  

Tabela 1. Valores práticos referentes às distâncias e velocidades típicas para 
(American Wire Gauge). 

Taxa operacional 
Upstream/Dowunstream 

Bitola do fio Distância (m) 

64 a 384Kbps/ 2Mbps  24 AWG 5400 
64 a 384Kbps/ 2Mbps 1 26 AWG 4500 



 

 

 

64 a 384Kbps/ 8Mbps 24 AWG 3600 
64 a 384Kbps/ 8Mbps 26 AWG 2700 

Ref.:[7] 

O fio de cobre é um meio físico de transmissão extensivamente utilizado pelo 
sistema telefônico, entre o assinante e a central de comutação (malha local). Possui 
boa condutividade e maleabilidade, utilizando sinais elétricos para a transmissão da 
informação. Apresenta problemas de interferência entre os fios, causado pelo efeito 
do acoplamento capacitivo e indutivo gerando o Cross talk e causando atenuação, 
sendo esta proporcional à distância. No intuito de diminuirmos o Cross talk, os fios 
de cobre são utilizados em pares trançados, reduzindo o efeito causado pela 
radiação eletromagnética. 

Tabela 2. Valores práticos referentes as espessuras dos fios de cobre 
especificadas por padrões como o AWG (American Wire Gauge), e o diâmetro 

de espessura de dado é especificado em milímetros. 

Bitola (AWG) Diâmetro Bitola (AWG) Diâmetro 
28 0,320 19 0,912 
24 0,511 18 1,020 
23 0,574 16 1,291 
22 0,642 10 2,588 

Ref.:[7] 

Apenas em aplicações muito restritas, como a transmissão de dados entre equipamentos 
de backbone, se emprega os mesmos cabos em sua forma blindada (STP - shielded 
twisted pair). O par trançado não blindado (UTP-Unshield Twist Pair) é atualmente o 
mais utilizado nos meios de comunicação, e classificado em categorias segundo suas 
especificações elétricas, sendo que cada categoria tem um conjunto de aplicações 
específicas. 

Tabela 3. Valores práticos referentes às categorias do par trançado 
Categoria 1 Somente voz (Sistemas Telefônicos) 
Categoria 2 Dados até 4Mbps (Local Talk) 
Categoria 3 Dados até 10Mbps (Ethernet) 
Categoria 4 Dados até 20Mbps (16Mbps Token Ring) 
Categoria 5 Dados até 100Mbps (Fast Ethernet) 

Ref.:[7] 

Para um melhor tratamento ao efeito causado pela atenuação nos cabos UTP, o sinal 
analógico pode ser tratado fazendo o uso de amplificadores, restaurando assim a 
potência do sinal (sem reconhecimento ou correção de erros); já o sinal digital será 
tratado por repetidores, que regeneram a potência do sinal. Uma outra solução, seria a 
utilização de fios de cobre de maior espessura, pois quanto maior a espessura, menor a 
atenuação do sinal e isso ajudaria na solução da limitação da distância entre o assinante 
e a operadora, podendo ser adaptado usando o processo de paralelamento nos pares das 
linhas metálicas já instaladas, provocando assim a diminuição da resistência ôhmica. 

Muitos desses aspectos são descritos pelos padrões e recomendações, entretanto motivos 
econômicos inibem o uso de técnicas que melhorariam o sistema de transmissão, como 



 

 

 

por exemplo o uso de blindagens entre os fios de pares trançados, pois isto elevaria o 
custo, muito embora diminua a interferência mútua. 

2.2 Características do sistema de transmissão 
Uma característica utilizada no meio de transmissão, que se adapta às deficiências do 
par metálico, é que embora o fio de cobre tenha uma natureza de filtro passa-baixa 
(FPB), ou seja, a atenuação aumenta para altas frequências, a rede utiliza apenas a faixa 
de 300 Hz a 3.4 kHz para a transmissão de voz, utilizando multiplexação do tipo FDM 
(Frequency Division Multiplexing). 

No processo de digitalização do sinal, esse valor de freqüência de 4 kHz, é  utilizado na 
composição de outros valores normalmente mencionados como padrões de sinais 
digitais, por exemplo, os 64 kbits/s necessários para a transmissão digital de voz são 
conseguidos através do valor de 4KHz, que segundo o teorema de Nyquist, para uma 
perfeita reconstituição de um sinal, é necessário que a freqüência de amostragem do 
sinal seja o dobro da maior faixa da banda, o qual é multiplicado pelo número de bits da 
amostra gerando assim 64 Kbps: 64 kbits/s = 4 kHz x 2 vezes/s x 8 bits. 

Alguns problemas encontrados nas redes POTS (Plain Old Telephony Services) e nas 
redes de acesso que podem comprometer o uso do xDSL: 

� Bobina de Carga – muito utilizada para linhas de transmissão de longa distância 
(6 km), esta bobina visa tornar a resposta em freqüência mais plana, e ainda 
diminuir a atenuação da linha, compensando as capacitâncias parasitas. 
Infelizmente estas bobinas aumentam a atenuação da linha para sinais acima da 
banda de voz. 

� DLCs – utilizada em conjunto com os repetidores, os DLCs “esperam” converter 
sinais analógicos em sinais digitais próprios. Isto vem a ser um problema com 
xDSL que envia sinais digitais pela linha de transmissão da malha local. 

� Bridge Taps – Ocorrem quando ligações em aberto estão conectadas a pares 
trançados ativos. Isto pode causar reflexões de onda que alteram a resposta em 
frequência do fio, o que aumenta a interferência intersimbólica. 

� Transformador Híbrido – Utilizado para interconectar o caminho separado de um 
receptor e um transmissor até a rede, para uma transmissão bidirecional na 
malha. Caso a impedância da linha não esteja casada, pode ocorrer reflexão do 
sinal. Isto causará o NEXT, Near End Cross Talk. 

� Ruído Impulsivo – o transiente na comutação, relâmpagos, entre outros, causam 
ruídos de grande amplitude, com duração de microssegundos nos fios de cobre. 

� Interferência de rádio freqüência – Nas linhas de transmissão, conforme o 
aumento da freqüência, aumenta o desbalanceamento, o que torna a linha 
suscetível a sinais de RF. Sinais de rádios amadores, AM de difusão, entre 
outros, criarão interferência para os sinais recebidos nos receptores. 

� Interferência na estação operadora: Estudos demonstram que é mais fácil receber 
do que transmitir dados, se estivermos nos referindo ao assinante. Isto ocorre 



 

 

 

porque o Cross talk na Central Telefônica é muito mais significativo do que na 
residência do assinante. Devido a convergência de fios de pares trançados para a 
central, a interferência mútua gera problemas de recepção. Por isso é mais 
interessante transmitir mais do que receber, e a transmissão ainda deve ser feita 
nas frequências mais baixas, para sofrer menor atenuação na linha de 
transmissão.  

Problemas que podem ocorrer com o fluxo de informação na rede: 

� Capacidade de E/S do host: O computador local deve ter capacidade adequada 
para transferir e manipular os dados, do contrário a nova tecnologia de acesso 
não poderá ser aproveitada. 

� Capacidade da linha de acesso: As condições do canal influenciam na 
transmissão de dados, mudando a taxa de erro de bits. 

�  Capacidade da linha de longa distância: Muitas vezes o assinante não está 
conectado a um ponto final atendido. 

� Linha de Acesso do Servidor: Similar ao problema da capacidade do Host, o 
Servidor deve ter equipamentos adequados ao atendimento de vários assinantes 
num contexto de xDSL. 

3. Por que modulação digital? 

Se transmitirmos um sinal numa linha telefônica fazendo uso de suas características 
analógicas, certamente estaremos limitados, pois as taxas de transmissão sobre canais 
são limitadas pela sua largura de banda, pela relação sinal/ruído e pela quantidade de 
interferência entre símbolos na forma de onda transmitida.  

Dessa forma, o uso de diferentes técnicas utilizadas em sistemas de transmissão digitais 
se baseiam na disponibilidade de largura de banda e na sua economia, devendo então ser 
adotados sistemas que utilizem técnicas de codificação de linha e ou técnicas de 
modulação, que consistem na transformação das características do sinal original, com a 
finalidade de adaptá-lo para ser transmitido no par metálico. 

Segundo Claude Shannon na elaboração de sua fórmula em 1948, demostrou que a 
capacidade máxima de um canal ideal estava limitado a largura de banda finita, e ao 
ruído distribuído de forma aleatória sobre essa largura de banda: C = W LOG2 ( 1+ S/R) 
em que C= Capacidade do canal;  W= Largura de banda do canal; e S/R é a Relação 
sinal /ruído. 

 

  
                                                                                          Par metálico 

 

Figura 1. Exemplo de codificação da linha 

Modulação é o processo pelo qual são modificadas uma ou mais características da onda 
portadora, segundo um sinal modulante (informação que se deseja transportar pelo 
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meio; no caso de comunicação de dados, é o sinal digital binário). A modulação pode 
ser feita variando amplitude, freqüência ou fase da onda portadora, isoladamente ou 
conjuntamente. A informação impõe o modo como vai ser modificada a portadora. 
Depois recupera-se a informação digital. 

Para transmitirmos sinais por meio de um modem é necessário modularmos uma 
portadora de RF com o sinal que desejamos transmitir. 

3.1 Modulação QAM (Quadrature Amplitude Modulation)  

A modulação em amplitude e quadratura QAM é muito utilizada em modens analógicos 
e modens digitais de alta velocidade, levando algumas vantagens em relação a outras 
tecnologias de modulação digital, podendo ser enumeradas como: 

� A amplitude do sinal QAM é variável; 

� Apresenta uma menor taxa de erro, para a mesma relação sinal / ruído e 
velocidade de transmissão, característica esta, que contribuiu muito para sua 
utilização em sistemas utilizando pares metálicos; 

� Atinge maior velocidade de modulação permitindo um maior número de 
símbolos em sua constelação, porém esta característica certamente provocará um 
sistema mais suscetível a ruídos; 

� Exige amplificadores lineares impondo uma maior complexidade na sua 
implementação.  

A modulação é obtida através de um modulador em quadratura, o sinal 16 QAM 
codifica quatro bits por símbolo, produzindo assim uma velocidade de transmissão 
quatro vezes maior que a de modulação. 

O sinal 16 QAM exibe três valores diferentes de amplitude 1.414, 3.162 e 4.242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Figura 2. Sinal QAM 
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3.2 Modulaçao DMT (Discrete Multi Tone) 
É o tipo de modulação que consiste na realização da transmissão do sinal pela linha de 
cobre fazendo uso de várias bandas de freqüências, utilizando a técnica de sobreposição 
espectral. Este sistema também chamado de DMT que atualmente é conhecido como 
padrão oficial da ANSI (American National Standards Institute), através da 
recomendação T1.413 e, posteriormente, pela ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute), realiza o processo da divisão dos sinais em canais, usando dessa 
forma dois canais de banda  para realização do upload e download, assim como o CAP 
(Carrier-less Amplitude/Phase). 

O sistema DMT divide a banda em 256 canais de 4Khz, cada um utilizando modulação 
QAM em uma portadora separada denominada BINS, no intuito de diminuir 
estaticamente as perdas com ruído. As freqüências das portadoras são múltiplos de uma 
freqüência básica. 
 

A DMT cria esses canais usando uma técnica digital chamada Dicrete Fast Fourier 
Transform. Cada canal é monitorado e, se a qualidade do canal que estiver sendo 
utilizada estiver muito baixa, o sinal é deslocado para um outro canal garantindo assim a 
qualidade de transmissão da informação. O sistema fica constantemente executando esse 
procedimento de deslocamento de canais sempre em busca daquele que apresenta 
melhor condição de uso no momento da operação, sendo esta característica realizada 
tanto na transmissão quanto na recepção. 

 A DMT utiliza-se do espectro de 26Khz a 1,1Mhz para dados de banda larga e o 
espectro de 0 a 4Khz para os de telefonia convencional POTS (Plan Old Telefone 
System). O espectro acima de 26Khz é dividido mais adiante em 256 canais discretos 
conforme explicado: Número de canais discretos = Largura máxima de banda – Largura 
mínima /4 Khz. 

 Exemplo: N =1100khz –26Khz / 4 

Características da modulação DMT: 

  •     Os dados de chegada são coletados e distribuídos em várias portadoras  
individuais, chamadas BINS. 

 •      Modulação multiportadora, são criadas 256 bins de 4Khz.  

 •      O DMT testa a qualidade da linha antes da transmissão. 

 •      O DMT é base para o padrão ADSL ANSI T1.413 de fevereiro de 1998. 

Ref.:[10] 

3.3 Modulação CAP (Carrier-less Amplitude/Phase) 
A modulação CAP (Carrier-less Amplitude/Phase) é um tipo de modulação 
desenvolvida pela Paradyne, que consiste em um tipo de modulação derivada da 
modulação QAM, porém com característica de suprimir a portadora depois da 
modulação feita, isto é, conseguindo ao ser realizado a modulação, não utilizar técnicas 
de hardware, mas sim por software. Esta utiliza processadores do tipo DSP que realizam 
o processamento digital do sinal, obtendo como resultado uma grande eficiência 



 

 

 

espectral, podendo dessa forma realizar a transmissão de uma maior quantidade de bits 
por símbolo, além da  vantagem de uma melhor relação sinal/ruído, pois a portadora que 
no processo da modulação fica com  a maior parte da potência, é suprimida, ficando 
toda a potência útil para o transporte da informação propriamente dita. 

No processo da modulação CAP, a linha telefônica é sub dividida em três canais. O 
primeiro ocupa a faixa reservada para canais de voz de 4Khz utilizado no sistema de 
telefonia pública comutada, sendo este com utilização exclusiva para voz. O segundo é 
utilizado exclusivamente para transmissão de dados do usuário para o servidor 
conhecido como upload ocupando a faixa de 25 a 160 Khz .O terceiro canal é exclusivo 
para recepção de dados pelo usuário download, que na maioria dos casos é proveniente 
dos servidores que encontram-se conectados as centrais telefônicas ocupando a faixa de 
freqüência de 240Khz até no máximo 1100Khz, sendo que esta faixa é bem superior a 
faixa de upload. 

Na maioria dos casos, a comunicação que necessita de uma maior banda é a realizada 
entre o servidor e o usuário, pois este sempre estará necessitando baixar diversos 
arquivos enquanto que no caso contrário, apenas existe comando de solicitação para 
recebimento de arquivos. 

Característica da modulação CAP: 

 •     Modulação utilizada nas primeiras linhas ADSL; 

 •     Foi desenvolvida pela paradyne (subsidiária da AT&T); 

 •    Utiliza técnica QAM onde o Sinal analógico é modulado tanto em amplitude 
quanto em fase; 

 •    É mais rápida que a modulação DMT, porém é mais sensível a ruído; 

 •    Possui Três Canais: voz / upstream  / downstream. 

Ref.:[10] 

4. Tecnologia XDSL 

4.1. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) 
A ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) é uma tecnologia que permite a 
transmissão de dados (acesso a Internet) em alta velocidade, utilizando uma linha 
telefônica normal, sem interferir com o funcionamento do telefone já existente. 
Esta utiliza modens e converte linhas telefônicas, em par trançado existentes em 
caminhos de acesso para multimídia e comunicações de dados em altas 
velocidades.  

A empresa (uma operadora de telefonia) instala um modem próprio para ADSL, 
que faz a conversão de dados que chegam e saem pela linha telefônica. A 
velocidade é garantida por um processo digital avançado que comprime essa 
informação, podendo chegar a velocidades de até 8Mbits/s downstream e 
800kbits/s upstream, tendo taxas diferentes devido ao método utilizado ser 
assimétrico.   



 

 

 

Ao contrário do que se pode imaginar, a linha telefônica não fica ocupada, porque o 
modem contém um chip chamado splitter, que separa voz e dados. Assim, você 
pode receber ligações mesmo enquanto está navegando. Por sua vez, a parte de 
dados também é dividida em download e upload. A velocidade do upload, 
geralmente, é bem inferior à de download.  

Entretanto, o aumento da taxas de dados implica na elevação da potência do sinal, o 
que aumenta a interferência cruzada (diafonia) entre os vários pares de fios de 
cobre utilizados em sistemas ADSL. Os problemas de interferência ocorrem com 
maior gravidade no lado da rede quando da recepção dos sinais provenientes do 
cliente pelo DSLAM (Digital Subscriber Line Acess Multiplexer). É na Estação 
telefônica que se agrupam vários pares de fios criando um ambiente propício para 
interferência cruzada quando da recepção destes sinais que utilizam a mesma faixa 
de freqüências. Como o problema de interferência é assimétrico, é possível 
transmitir sinais com taxas de dados mais altas no sentido da rede para o cliente do 
que no sentido oposto. O ADSL tira partido desta situação. 

A taxa máxima de transmissão de dados do ADSL depende da atenuação no par de 
fios que está sendo utilizado. 

A atenuação aumenta com os seguintes fatores: 

• Maior comprimento dos fios de cobre.  

• Menor diâmetro do fio. 

• Existência de derivações na rede.  

• Maior freqüência de transmissão.  

Características do ADSL: 

• Tecnologia para suportar serviços interativos compartilhada com a rede 
telefônica convencional; 

• Alta velocidade que pode chegar até 140 vezes mais rápida que um modem 
de 56Kbps ou 4 vezes mais rápida que uma conexão E1; 

• Dedicada: não precisa que a conexão seja estabelecida; 

• Não é uma conexão compartilhada; 

• A distância é inversamente proporcional à velocidade; 

• Utiliza modulação CAP ou DMT; 

• Transmissão de voz simultânea. 

Tabela 4. Valores práticos referentes às velocidades de transmissão do ADSL: 



 

 

 

Velocidade 
(kilobits por segundo) 

Ganho 
(em relação a modem de 56 kbps) 

256 357,14% 
512 814,28% 
2 (megabits por segundo) 3557,14% 

Algumas Vantagens do ADSL sobre o modem convencional: 

• Custo: A conexão ADSL tem tarifa mensal fixa, independente do tempo de 
uso. Não há "pulsos" sendo acumulados durante o uso da conexão ADSL. Para 
usuários médios ou pesados (algumas horas por dia) de Internet, ADSL é mais 
barato já que sua tarifa fixa é menor que o custo dos "pulsos" telefônicos.  

• Disponibilidade: Cada usuário de ADSL tem seu próprio terminal, de modo 
que não existe a possibilidade de encontrar "linhas ocupadas". A conexão está 
disponível 24h por dia. O computador do usuário pode ficar conectado 
permanentemente à Internet, sem custo adicional além da tarifa mensal fixa.  

• Alta velocidade: No serviço ADSL pode-se contratar velocidades de até 
256Kbps para download e 64Kbps para upload a até 1.54Mbps para download 
e 256Kbps para upload.  

• Não ocupa o telefone: O usuário ADSL pode navegar pela Internet e ao 
mesmo tempo utilizar o telefone normalmente, mesmo que tenha apenas uma 
única linha telefônica.  

Componentes de uma rede ADSL: 

� Modem ADSL - Na residência ou escritório do usuário é instalado um 
modem ADSL para conexão com um PC. O modem é geralmente conectado 
a uma placa de rede no micro. Este micro pode servir de servidor para uma 
pequena rede local. Alguns modelos de modens exigem o uso de uma placa 
Ethernet para servir de interface com o computador, enquanto outros 
modelos conectam-se diretamente ao barramento PCI. 

� SPLITTER - Equipamento fracionador que separa o sinal de voz da linha 
telefônica, do  sinal de dados do ADSL. Estes podem ser constituídos por 
dois modelos, um instalado no lado do assinante que deverá ser conectado 
no final da linha local, logo após o ponto de demarcação (NID) onde 
começa o cabeamento interno do assinante, e outro em formato de unidade 
será conectado no rack na central telefônica. 

� DSLAM - Na estação telefônica cada par telefônico é conectado a um 
mutiplexador de acesso DSL (DSLAM). A função do DSLAM é concentrar 
o tráfego de dados das várias linhas com modem DSL e conectá-lo com a 
rede de dados. A conexão através de circuitos ATM é a mais utilizada em 
redes ADSL. Existem equipamentos DSLAM que assumiram o papel de nó 
de acesso incorporando sistemas de comutação ATM. 



 

 

 

� Rede de dados - A rede de dados a que se conecta o DSLAM poderá ser a 
rede do provedor de conexão à Internet, ou também uma rede ATM, ou 
qualquer outro tipo de rede de dados. 

Ref.:[10] 

 
Figura 3. Modem ADSL 

 

 

Figura 4. Como funciona o ADSL numa Central Telefônica 

4.2. HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) 
A tecnologia HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) é um pouco diferente 
das demais tecnologias xDSL, pois essas permitem a transmissão de canais a   
velocidades T1 de 1,544 Mbps com dois pares de fios metálicos, ou E1 com 2,048 
Mbps contendo três a distâncias de até 3 Km. Muitos fabricantes já apresentaram 



 

 

 

modems HDSL E1 para uma distância máxima de 5,5 Km e, dependendo do 
hardware e das características elétricas do fio, pode chegar até uns 7 Km sem 
repetidores. Apresentam também características simétricas, isto é, utilizam a 
mesma velocidade na transmissão e na recepção. 

As operadoras no Brasil vêm há muito tempo utilizando o HDSL para provimento 
de serviços de linha dedicada de 2 Mbit/s. A qualidade deste serviço depende em 
grande parte da seleção do par telefônico. O risco de queima de equipamento por 
incidência de raios é uma das desvantagens desta tecnologia em regiões tropicais 
como grande parte do Brasil. 

Um maior alcance na transmissão é conseguido devido a redução da taxa de 
símbolos no sinal da linha, sendo esse executado em duas etapas: primeiro o sinal 
de 2Mbits /s é dividido em duas vias resultando na metade de bits por via, em 
seguida, esses sinais  são recodificados com um código quaternário o 2B1Q (dois 
binários e um quaternário) resultando assim uma taxa de baud por via menor que a 
taxa do sinal de entrada original. Dessa forma, uma menor taxa em baud carreta 
numa atenuação menor por quilômetro, conseqüentemente um maior alcance.  

As técnicas de modulação mais difundidas atualmente em equipamentos HDSL são 
2B1Q e HDSL2. 

A técnica 2B1Q normalmente é usada em equipamentos HDSL que operam com 
mais de um par de fios. De forma diferente dos modens de banda base, em que cada 
par de fios era usado para a transmissão em um dado sentido, nesses equipamentos, 
cada par de fios opera em modo full-duplex, sendo a taxa resultante final o 
resultado da soma das taxas de cada par. Em razão dessa característica, tal modo de 
operação, quando implementado sobre dois pares de fios, é também denominado de 
full-duplex. Assim, usando-se dois, é possível obter taxas agregadas de até 2 Mbps, 
correspondente a um circuito E1.  

A técnica HDSL2 surgiu do esforço conjunto de um grupo de fabricantes de 
equipamentos de telecomunicações com órgão de padronização (America National 
Standards Institute - ANSI), com o objetivo de chegar a um padrão único de HDSL 
que permitisse as mesmas taxas de HDSL 2B1Q (1,5 Mbps e 2 Mbps), porém 
operando sobre um único par de fios. Essa técnica usa uma modulação do tipo 
Pulse Amplitude Modulation (PAM), e foi desenvolvida de tal forma que permite a 
utilização em conjunto com outros serviços em um mesmo par de fios.  

Por empregar técnicas de modulação mais eficientes do que as usadas nos modens 
banda base, o uso de HDSL permite comunicação relacionando velocidades / 
distância sempre superiores as utilizadas nos modens banda base. Por exemplo, 
para velocidades de 2 Mbps, via codificação AMI, são necessários repetidores a 
cada 1,5 km; já com HDSL é possível nessa mesma comunicação um alcance de até 
12 km sem a necessidade de repetidores.  

Além da utilização como meio de transporte de linhas telefônicas canalizadas 
(troncos E1), as tecnologias HDSL são amplamente empregadas em soluções de 



 

 

 

conectividade de redes (conectividade LAN-to-LAN, para aplicações busines-to-
busines). Estas soluções incluem as conexões de redes entre edifícios próximos, em 
condomínios, em campus de universidade ou como parte integrante de soluções de 
acesso à Internet para essas instalações. 

 

Figura 5. Conexão entre redes locais utilizando Modem HDSL 

4.3. ISDL-ISDN 
A IDSL (Digital Subscribe Line), utiliza as mesmas técnicas de codificação ISDN 
com interfaces BRI compatíveis, mas apenas para dados. Assim, os atuais usuários 
ISDN podem ter os serviços IDSL sem a necessidade de nenhum equipamento 
adicional. 

A comunicação é duplex (simétrica) a 128 Kbps, com distâncias que atingem até 6 
Km em apenas um par de fios metálicos, e que pode ser estendida utilizando-se 
repetidores de loop ISDN. 

Desde 1973, começaram os estudos para planejamento de sistemas digitais e 
serviços integrados, mas só em 1984 o então CCITT publicava as primeiras 
recomendações para ISDN - Integrated Service Digital Network  (Rede Digital de 
Serviços Integrados - RDSI), com especificações para a integração de serviços de 
voz, dados e imagens numa mesma rede, completamente digital, com serviços de 
conexão por comutação de circuitos e/ou de pacotes. 

A estrutura de transmissão ISDN utiliza três tipos de canais: 

• canais B duplex, de 64 Kbps;  

• canais D duplex, de 16 ou 64 Kbps;  

• canais H duplex, de 384 Kbps (H0), 1536 Kbps (H11) e 1920 Kbps (H12).  



 

 

 

As especificações definem dois tipos de interfaces de acesso para uma rede ISDN. 
A primeira é a interface BRI (Basic Rate Interface) e a segunda é a interface PRI 
(Primary Rate Interface). A interface BRI é definida da seguinte forma: 

• BRI - Utiliza 2 canais B mais um canal D (2B+D), com o canal D de 16 
Kbps destinado a pequenos usuários para atender a residências e pequenos 
negócios atingindo taxas de 144Kbits/s.  

Há duas versões para a interface PRI. Uma utilizada na América do Norte e Japão, 
que opera na velocidade T1 de 1,544 Mbps, definida como: 

• PRI - Utiliza 23 canais B mais um canal D (23B +D), com o canal D de 64 
Kbps, ou ainda 24 canais B (24B);  

E outra utilizada na Europa, modelo de transmissão adotado no Brasil, que opera na 
velocidade E1 de 2,048 Mbps: 

• PRI -Utiliza 30 canais B mais um canal D (30B +D), com o canal D de 64 
Kbps.  

Ref.:[5] 

4.4. VDSL (Very Digital Subscriber Line) 
A tecnologia VDSL, apresenta características semelhantes ao ADSL, isto é, utiliza  o 
mesmo tipo de transmissão assimétrica, sendo que a sua principal vantagem sobre o 
ADSL é que este pode atingir velocidades de transmissão muito superior  às utilizadas 
pelo seu concorrente mais próximo. Esta apresenta especificações necessárias para o 
atendimento das necessidades do mercado, que necessita de uma maior largura de banda 
para seus usuários. 

A utilização da tecnologia VDSL poderia  ser compartilhada com as tecnologias 
existentes de fibra óptica FTTC (fiber to the Cury) até a calçada, e FTTB (Fiber To the 
Building) até o Prédio, ficando ao encargo do  VDSL os 300 metros finais da última 
milha. O VDSL suporta velocidades de 52Mbps no sentido descendente  e 6,4Mbps no 
sentido ascendente. 

Entretanto uns dos problemas que poderiam acontecer na transmissão em altas  
velocidades utilizando VDSL sobre a rede telefônica, seria a  interferência causada por 
emissoras de transmissão de rádio na faixa de transmissão AM e de rádio em baixa 
freqüência, assim como interferência na faixa de freqüência dos radioamadores. Pois 
estes transmitem em altíssima potência, e desta forma, uma das soluções seria efetuar 
um melhor balanceamento nas linhas, diminuindo assim, em muito, as interferências 
causadas por rádio freqüência. 

4.5. Comparações da tecnologia xDSL 
Numa simples análise dos efeitos causados pela diminuição do tempo de acesso, das 
aplicações resultantes pela utilização da tecnologia xDSL em comparação às utilizadas 
anteriormente, podemos concluir que se tornou bastante aceito um sistema que faz uso 



 

 

 

atualmente da tecnologia ADSL, conhecido popularmente por muitos como serviço 
Velox da Telemar, devido ao simples fato de a comunicação na direção do provedor 
para o cliente ser realizada com maior velocidade de transmissão, aumentando assim a 
capacidade de acesso neste sentido, adaptando-se plenamente a situação de uma 
comunicação na Internet. Pois neste tipo de comunicação a maior parte do tempo de 
interatividade entre o usuário e o provedor acontece da necessidade da comunicação do 
usuário, que utiliza um menor tempo neste processo, podendo assim trafegar com 
velocidades mais baixas. 

De outro lado observamos a tecnologia RADSL (Linha de assinante digital de taxa 
adaptável) que oferece um serviço similar ao do ADSL, somente diferenciando o fato de 
que neste serviço as taxas de transmissão poderão ser adaptadas conforme a necessidade 
do cliente, atingindo assim um outro público com características e necessidades 
diferente de acesso a rede. 

Em sistemas que utilizam simetria, isto é, velocidades de transmissão e recepção  iguais, 
tem seu foco de prestação de serviços a outra clientela, com necessidades de acesso bem 
diferentes das citadas anteriormente, podendo ter centrais operadoras de telefonia com 
sistemas PABX interligando grandes empresas em localidades diferentes, fazendo 
conexão entre diversas redes locais, como exemplificado na figura 5. Neste tipo de 
sistema, encontramos a tecnologia  HDSL com suas variações, podendo assim ter 
variações de velocidades de transmissão em função da necessidade de utilização do 
serviço prestado. 

Outra variação de tecnologia que futuramente deverá ser muito utilizada é a VDSL, que 
apresenta característica de tráfego em altíssimas velocidades, permitindo assim 
transmissão de TV em alta definição ( HDTV). Um dos problemas dessa tecnologia e de 
suas variações é o seu alcance, pois até a presente data, a implementação dessa 
tecnologia para prestação de serviços ainda precisa estabelecer um compartilhamento 
com o sistema óptico.    

Tabela 5. Comparação entre as tecnologias existentes: 
Tecnologia Pares 

de Fio
Telefone 
e Dados 

Transmissão Taxa de Dados Características 

ADSL 
Asymetric 
DSL 

 
1 

 
Sim 

 
Assimétrica 

 
1,5-8 Mbit/s 
64-640 kbit/s 

 
Mais popular. Utilizado para 
acesso a Internet. 

RADSL 
Rate-adaptive 
DSL 

 
1 

 
Sim 

 
Assimétrica 

 
1-7 Mbit/s 
128k-1 Mbit/s 

Variação do ADSL que permite o 
ajuste da taxa de transmissão de 
acordo com a necessidade do 
cliente 

HDSL 
High-bit-rate 
DSL 

 
2 

 
Não 

 
Simétrica 

 
768 kbit/s 

 
Implementação do HDSL 
utilizando 1 par de fios 

 
MSDSL 

 
1 

 
Sim 

 
Simétrica 

 
n x 64 

Variação do SDSL que permite o 
provimento de serviços TDM 
com múltiplas taxas de dados. 

 
IDSL 
ISDN DSL 

 
1 

 
Não 

 
Simétrica 

 
até 144 kbit/s 

 
Empregado em acessos ISDN 



 

 

 

 
VDSL 

 

 
1 

 
Não 

 
Assimétrica 
Simétrica 

 
51,84Mbits 

 
Utiliza taxas elevadas, permitindo 
implantação de HDTV 

Ref.:[10] 

Tabela 6. Comparação de tempos de transferência para as diversas aplicações: 
Arquivo de Aplicação Tamanho 

do Arquivo
Modem 

28,8Kbps 
RDSI 

128Kbps 
ADSL 

384Kbps 
ADSL 

 1544Kbps 
Correio eletrônico 30Kbytes 8,3 seg 1,9 Seg 0,63 seg 0,16 Seg 
Foto digitalizada 125Kbytes 34,7 seg 7,8 Seg 2,6 seg 0,6 seg 
Arquivos de texto 250Kbytes 69,4 seg 15,6 Seg 5,2 seg 1,3 seg 

Telemedicina remoto 5Mbytes 23,1 min 5,2 min 1,7 min 25,9 seg 

Acesso remoto a LAN para 
grandes arquivos 

20Mbytes 1,5 horas 20 min 6,9 min 1,7min 

Ref.:[4] 

5. Comparação das tecnologias xDSL e Cable Modem 
Cable Modem é o nome dado ao equipamento usado em residências para permitir a 
transmissão de dados, utilizando a infra-estrutura de cabeamento usada para o 
fornecimento de serviços de TV a cabo. 

Normalmente na conexão com a rede de dados (internet) a utilização do Cable Modem 
suporta velocidades de comunicação muito superior aos sistemas convencionais. Dessa 
forma, torna-se uma solução de grande utilidade para o usuário de TV a cabo, fazer uso 
deste serviço. 

A transmissão de sinais de TV via cabo é feita por meio de um espectro de RF, dividido 
em canais de 6 MHz. Esse espectro pode ser de 330 MHz ou 450 MHz em sistemas 
convencionais, ou de 750 MHz ou mais em sistemas (HFC).  

O espectro sentido de transmissão da operadora para a residência inicia-se a partir de 50 
MHz (canal 2), sendo a faixa de 5 MHz a 42 MHz reservada ao espectro para 
comunicação entre usuário e operadora. O número de canais sentido operadora / 
residência varia conforme o espectro do sistema utilizado: sistemas convencionais 
(espectro de 50 MHz - 450 MHz) com 60 canais de TV e sistema HFC (espectro de 50 
MHz - 750 MHz) com 110 canais de TV. 

Para transmissão de dados, são alocados dois canais, um em cada espectro (upstream e 
downstream), podendo ser obtidas taxas de transferência, no sentido downstream, de até 
27 Mbps, usando modulação 64 QAM, ou até 36 Mbps usando modulação 256 QAM. 
No sentido upstream, as taxas são menores, de 500 Kbps a 10 Mbps usando modulação 
16 QAM ou Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), conforme o espectro alocado.  

O Cable Modem trabalha com velocidades assimétricas, semelhante a tecnologia ADSL, 
o que não é um problema para o acesso à Internet, como já citado anteriormente. 
Entretanto, para oferecer essa solução, é necessário que a operadora CATV planeje a sua 
estrutura de rede nos moldes de uma rede particular (intranet), formada pela sua infra-
estrutura local, pela malha e pelos usuários, pois é importante que a maior parte dos 



 

 

 

dados e serviços solicitados pelo usuário esteja disponível nessa rede, e não na Internet. 
Dependendo do tipo de malha da rede de TV a cabo, o envio dos dados para a Internet 
pode ser via cabo ou linha telefônica convencional.  

Existem vários modelos de Cable Modem, sendo que alguns necessitam de um divisor 
na casa do usuário, responsável por separar o sinal da TV que é enviado para o cable 
modem.  

Segundo a fonte informada, podemos observar um crescimento vertiginoso entre as 
tecnologias Cable Modem e ADSL nos anos de 1998 e 2000.  

Como o sistema de Cable Modem é oferecido somente ao possuidor de TV a cabo,  
acaba determinando um pequeno público alvo, enquanto que o a tecnologia xDSL 
praticamente estará ao alcance de todos em pouco espaço de tempo, bastando apenas um 
maior facilitação do governo na aquisição de computadores para as classe menos 
favorecidas, possibilitando assim  o acesso  a todos em suas residências a Internet. 
Também levando em consideração que a sua implantação é bem facilitada pela 
utilização da rede de par metálico, pois atualmente praticamente em todas as residências 
existe um terminal telefônico instalado. 

Baseado nesta visão futura e na facilidade e baixo custo de implantação que este serviço 
apresenta, podemos concluir que num futuro próximo acontecerá uma explosão na 
solicitação de serviços xDSL e conseqüentemente uma diminuição no serviço de Cable 
Modem. 

Por lado, o serviço xDSL é um serviço exclusivo do assinante proprietário da linha 
telefônica, isto é, o assinante não precisa compartilhar a sua banda de transmissão com 
outros assinantes, fato este que acontece com o Cable Modem. 

6. Conclusão 
Neste trabalho sobre tecnologia dos sistemas xDSL, podemos concluir que estes se 
apresentam como uma grande solução as solicitações do mercado atual, gerando uma 
tecnologia que responda com eficiência, qualidade, rapidez e baixo custo, além de 
apresentar um sistema que possa facilitar o acesso a todas as residências que fazem parte 
dessa grande aldeia global. 

No atual cenário mundial, os sistema xDSL apresentam–se como uma grande solução, 
devido a sua principal característica de utilização da rede metálica, já implantada em 
todos os sistemas telefônicos mundiais, assim como a sua capacidade de adaptação a 
diversas velocidades de transmissão utilizadas, e a sua total compatibilidade com os 
protocolos mais utilizados atualmente.  

Dessa forma, pensar na tecnologia xDSL é colocar em prática, a melhor solução para 
atender às necessidades imediatas de um mercado que precisa compatibilizar os avanços 
tecnológicos com uma infra-estrutura já implantada e pronta para ser utilizada, criando 
assim um ambiente propício e promissor para uma melhor otimização de custos, e do 
mesmo modo, uma resposta rápida e eficaz a um mercado que encontra-se em profundas 
mudanças, e anseia urgentemente a solução dos problemas apresentados. 
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