
2016 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2016 BTSYM 

 

Tecnologia Li-Fi  
A revolução da transmissão de dados por lâmpadas de LED 

Rodolfo Garcia de Oliveira 

UNIP – Universidade Paulista 

Jundiaí, Brasil 

rodolfo_garcia_oliveira@hotmail.com 

 

Matheus dos Santos Lopes 

UNIP – Universidade Paulista 

Jundiaí, Brasil 

matheus.llopez@hotmail.com 

Leonardo Mariano de Melo 

UNIP – Universidade Paulista 

Jundiaí, Brasil 

leo.mariano18@hotmail.com 
 

Kaique Felipe 

UNIP – Universidade Paulista 

Jundiaí, Brasil 

kaique_914_@hotmail.com 

 

Wellington Manuel de Jesus 

UNIP – Universidade Paulista 

Jundiaí, Brasil 

wellington_m.j@hotmail.com 

MSc. Rosivaldo Ferrarezi 

Prof. UNIP/ICET/Campinas&Jundiaí 

rferrarezi@gmail.com 

 

 

 
Abstract—According changes in world associated to 

technology, the Man discover news methods to facility the human 

life. The most recent discovery is the Li-Fi technology, a means 

communication with function it is the data transmission using 

LED lights signals. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Assim como a espécie humana, a tecnologia também evolui 
a cada dia com novas descobertas e aplicações. Hoje, uma das 
grandes descobertas é a tecnologia Li-Fi. 

II. DIVULGAÇÃO DA TECNOLOGIA 

O termo Li-Fi é a abreviação das palavras em inglês Light 
Fidelity, que é o mais recente sistema de transmissão de dados 
de Internet emitido por lâmpadas de LED. O termo foi usado 
pela primeira vez na universidade de Edinburgo pelo professor 
Harald Hass, que é o co-fundador do projeto D-Light e 
financiado desde 2010 para o desenvolvimento desta 
tecnologia. 

III. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO LI-FI 

O Li-Fi funciona de maneira similar ao Wi-Fi, porém, ao 
invés de depender de circuitos complexos (basicamente 
compostos de circuitos de rádio transmissores que por muitas 
vezes, são falhos), o Li-Fi recebe sinais de lâmpadas de LED 
com meios de modulação semelhante a circuitos 
infravermelhos.  

Testes realizados na Fudan University, na China, relataram 
que uma lâmpada de LED pode transmitir sinais para até quatro 
computadores simultaneamente com alcance de 150 Mbps. 
Também experimentos realizados na Alemanha, atingiram 500 
Mbps com aparelhos à 2m de distancia. Basicamente os sinais 
emitidos por lâmpadas de LED chegam a cerca de 100 vezes 
mais rápidas do que os mesmos emitidos pelos sinais de Wi-Fi, 
como mostrado na figura abaixo. 

Uma de suas desvantagens é que o sinal emitido pelas 

lâmpadas não ultrapassam as paredes e as lâmpadas precisam 

estar acionadas diretamente, porém, sua intensidade pode ser 

regulada conforme o alcance desejado. 
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IV. FUNCIONAMENTO 

Na figura abaixo, segue uma representação de como 

funciona o processo de transmissão de dados pelas lâmpadas de 

LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Li-Fi funciona pela emissão de frequência dos sinais das 

lâmpadas de LED que estão ligadas a um servidor e à internet. 

Um receptor de sinais capta esta frequência, através de um 

foto detector, e consegue identificar as informações que estão 

sendo enviadas, transmitindo as mesmas para os meios de 

comunicação. 
 

V. TENDÊNCIAS 

No futuro, os pesquisadores esperam um custo menor da 

tecnologia, permitindo, fornecer conexão gratuita. Os meios 

de comunicação (celulares, tablets, etc.) serão projetados com 

detectores fotossensíveis para realizar o pareamento com a 

conexão de um poste de luz em vias públicas. 

O Li-Fi poderá ser empregado em projetos militares, carros 

e meios de transportes coletivos. Poderá até funcionar debaixo 

d’água e outras áreas de difícil implantação de cabos. Além 

disso, não cria interferências com outros meios eletrônicos 

sensíveis, facilitando seu uso em ambientes como hospitais e 

aviões. Acredita-se que a Li-Fi estará disponível até 2018 para 

todos os ambientes (empresariais, residências, etc) inclusive 

em vias públicas. 

 

 

 
 

 
 

VI. CONCLUSÃO 

     A tecnologia Li-Fi não é difundida ainda por estar em 

processo de desenvolvimento. Testes são realizados na 

Alemanha e China para garantir a funcionalidade e eficiência 

do sistema de transmissão de dados pelas lâmpadas de LED.       

Porém, os cientistas estão otimistas com a nova descoberta, 

pois será uma forma tanto econômica como eficiente, 

facilitando de forma eficaz e rápida a conexão dos meios de 

comunicação. 
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