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1. Resumo 

O desenvolvimento deste trabalho de investigação - “Aspectos técnicos, 

sociais e políticos da segurança nas redes wireless.” - procura fazer uma 

reflexão sobre e sua importância na sociedade, as mudanças por elas 

provocadas na sociedade na informação e a sua envolvente ao nível do 

contexto da organização, da empresa, da entidade e da sociedade.  

As tecnologias sem fio, que englobam os telemóveis e as formas de conexão 

Wi-Fi à internet, têm criado novas práticas de mobilização social nas 

metrópoles contemporâneas. A era da conexão relaciona assim tecnologia 

digital, comunicação, massa, multidão, mobilidade e conexão. 

 

2. Introdução 

 

Vive-se profundas modificações no espaço-tempo urbano, nas formas sociais 

e nas formas de comunicação com a emergência das novas 

tecnologias de comunicação sem fio. O uso compulsivo do 

telemóvel rapidamente esta a transforma-lo num “controle remoto 

do quotidiano”, e a fácil conexão às redes sem fio 

(consequentemente internet sem fio), conhecido como “Wi-Fi”1, 

oferecem novas dinâmicas de acesso e de uso da rede nas 

metrópoles contemporâneas.  

As diversas práticas ao longo do tempo da cibercultura, termo que trata a 

nova relação entre as tecnologias e a sociedade, modificaram a paisagem das 

(tele)comunicações e do actual âmbito social. Por cibercultura compreende-se 

as relações entre as tecnologias de informação, de comunicação e informação 

e a cultura, emergentes a partir da convergência informática/telecomunicações 

desde a década de 1970. 

                                                 
1 Do inglês “wireless fidelity”, Conjunto de tecnologias de comunicação rádio suportadas nos protocolos 
802.11x que permitem a interconecção entre dispositivos informáticos através de ondas de rádio. 
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3 Objectivos 
 

No âmbito da disciplina de Segurança da Informação nas Comunicações do 

4º ano do Curso de Tecnologias da Informação Empresarial, o trabalho 

referente aos Aspectos técnicos, sociais e políticos da segurança nas redes 

wireless, consiste numa pesquisa e estudo referente ao tema mas com mais 

foco sobre os aspectos da influência que as redes sem fio provocaram na 

sociedade, quer local, quer mundial. Tem-se como intuito o de ter uma visão 

mais abrangente do papel que hoje em dia o telemóvel, o pda ou o portátil 

têm na sociedade de informação, nas empresas, nas organizações, nos jovens, 

ou nas pessoas em geral. 

Não esquecendo a segurança, analisa-se aspectos como a de privacidade 

relativamente ao telemóvel, ao tráfego de informação confidencial através de 

dispositivos wireless. 

 

4 Conjuntura Actual 
 

4.1 Cidade, cibercultura e conexão 

A informatização da sociedade, que começa na década anteriormente 

referida, parece já estar estabelecida nas principais cidades 

ocidentais desenvolvidas. O que está patente nesse começo de 

século XXI é o surgimento de um novo patamar da sociedade da 

informação, iniciada com a popularização da internet na década 

de 80, e radicalizada com o desenvolvimento da computação sem 

fio, “pervasiva”2 e ubíqua, a partir da popularização dos 

telemóveis, das redes de acesso à internet sem fio (“Wi-Fi” e “Wi-

Max”) e das redes caseiras com a tecnologia “bluetooth”3 e tambem “Wi-Fi”. 

Trata-se de transformações nas práticas sociais, na vivência do espaço urbano 

                                                 
2 http://www.webopedia.com/TERM/P/pervasive_computing.html 
3 Wi-Fi e Wi-Max são padrões técnicos da IEEE para internet sem fio. Há vários padrões (a, g, b, h, 
variando a velocidade de conexão e a faixa de onda utilizada). Por ondas de rádio (espectro de uso 
caseiro, como microondas ou telefones sem fio) pode-se criar acesso à internet sem fio por algumas 
centenas de metros. O Bluetooth é padrão de conexão por redes sem fio com alcance de 10 metros em 
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e na forma de produzir e consumir informação. A cibercultura4  desenvolve-se 

de forma omnipresente, fazendo com que não seja o utilizador a deslocar-se 

até a rede, mas a rede que o passa a envolver numa conexão generalizada. 

O desenvolvimento da cibercultura dá-se com o surgimento da “micro-

informática” nos meados dos anos 70, com a convergência tecnológica e o 

aparecimento do “PC” (personal computer). Nos anos 80-90, assiste-se à 

popularização da internet e à transformação do PC num “computador 

colectivo”, ligado ao ciberespaço. Neste conceito, a rede é o computador e o 

computador uma máquina de conexão. 

Em pleno século XXI com o desenvolvimento da computação móvel 

e das novas tecnologias “nómadas” (que incluem gadgets5 como 

laptops, palms,  telemóveis), o que está em voga é a fase da 

computação ubíqua6, pervasiva e senciente7, com o foco na 

mobilidade.  

Com o desenvolvimento das tecnologias móveis, uma actualização 

do conceito PC surge com a computação ubíqua sem fio, o CCm (computador 

colectivo móvel). É uma ampliação de formas de conexão entre homens e 

homens, máquinas e homens, e máquinas e máquinas, motivada pelo 

nomadismo tecnológico da cultura contemporânea e pelo desenvolvimento da 

computação ubíqua (3G, Wi-Fi), da computação senciente (RFID8, 

bluetooth) e da computação pervasiva, além da continuação natural de 

processos de emissão generalizada e de trabalho cooperativos da 

primeira fase dos CC (blogs, fóruns, chats, software livres, peer to peer, etc).  

Com o CCm, a rede transforma-se num “ambiente” generalizado de 

interconexões, envolvendo o utilizador na sua plena mobilidade. Para W. 

Mitchell9, “ ... nós entramos no mundo dos serviços de celulares GSM e G3, 

redes de áreas locais IEEE 802.11 a e 802.11 b (a ‘Internet wireless’), redes 
                                                                                                                                 
geral, mais usado para conectar equipamentos caseiros como impressoras, celulares, computadores. Há 
outros padrões também em andamento como o MIMO, OFDM, ZigBee, WPAN...Para maiores detalhes 
ver o site <http://www.grouper.ieee.org/groups/802>, e o site <http://www.bluetooth.org> para Bluetooth. 
4 LEMOS, A., Cidade Ciborgue, 2004, no prelo. 
5 Dispositivos com uma utilidade especifica, no campo tecnológico 
6 Dom de estar ao mesmo tempo em vários lugares; omnipresença 
7 Que tem sensações; sensível 
8 RFID é o acrónimo de “radio frequency identification” e caracteriza-se por etiquetas que emitem ondas 
de rádio que podem informar a localização e propriedades de diversos produtos. 
9 Mitchell, 2003 p. 57 
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Bluetooth que substituem os cabos seriais e USB que vinham interconectando 

os aparelhos electrónicos adjacentes, e redes de banda-larga UWB. (p. 48). ... 

a possibilidade de uma reinvenção radical, reconstrução de um tipo electrónico 

de nomadismo emerge gradualmente de forma desorganizada mas irresistível,  

na extensão da cobertura wireless – uma forma que se fundamenta não 

somente no terreno que a natureza nos deu, mas na sofisticada 

e bem integrada infraestrutura wireless, combinada com outras 

redes e usadas efectivamente numa escala global.” 

A cidade é desde sempre palco, e a particularidade actual 

está na sua relação estreita com as redes telemáticas. As 

tecnologias digitais, e as novas formas de conexão sem fio, criam usos flexíveis 

do espaço urbano: acesso nómada à internet, conectividade permanente com 

telemóveis, objectos sencientes que transmitem informações aos 

diversos dispositivos, “etiquetas” de rádio frequência (RFID) que 

permitem o tracking de objectos, equipamentos com bluetooth que 

permitem a criação de pequenas redes, etc. Os impactos 

denotam-se a cada dia, dia a dia, e a cidade contemporânea 

torna-se, cada vez mais, uma cidade da mobilidade onde as 

tecnologias móveis passam a fazer parte de suas paisagens. 

 

Das formas de isolamento e fragmentação a que a vida moderna assistiu, a 

introdução de tecnologias móveis leva-nos a uma reavaliação do verdadeiro 

significado da proximidade, distância e mobilidade. Define-se como 

mobilidade, o movimento do corpo entre espaços, entre localidades, entre 

espaços privados e públicos. Parece que novas práticas do espaço urbano 

surgem com a interface entre mobilidade, espaço físico e ciberespaço, as 

consequências disto são provavelmente do interesse de quem estuda áreas da 

comunicação, do urbanismo e da sociologia, para não falar claro, no 

desenvolvimento técnico dos aparelhos. Como afirma Lemos “... quando 

pensamos no impacto empírico do fenómeno dos celulares/aparelhos móveis 

na vida quotidiana, nós descobrimos que a sociologia e a filosofia contém 

termos que parecem apropriados, mas que têm ou tiveram algumas 

conotações diferentes: por exemplo, mobilidade social, a problematização da 
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distinção entre público/privado, a transformação estrutural da esfera pública, a 

metafísica da presença, o fonocentrismo, e, claro, a mobilidade imutável (p. 

288).” 

Nessa interface das cidades contemporâneas com as novas tecnologias de 

comunicação e informação, desde a gestão do planeamento urbano, até as 

práticas corriqueiras do quotidiano como terminais públicos (desde 

os telefones públicos aos netpoits, cybercafés, etc), telemóveis, 

smart cards, surgem as diversas facetas da era da conexão, sendo 

que a mobilidade é vista como a principal característica das 

tecnologias digitais.  

As tecnologias móveis, “…são vendidas na promessa de propiciar uma 

conexão a ‘qualquer hora’ e em ‘qualquer lugar, tanto através de voz como de 

dados. Os anúncios apresentam as tecnologias móveis como capazes de 

transcender as ‘limitações geográficas e de distância, incluindo as diferenças 

geográficas nos locais de trabalho e demais actividades (2002, p. 296).” 

A internet sem fio, os objectos sencientes e os telemóveis da última geração 

levantam novas questões em relação ao espaço público e ao espaço privado, 

como a privatização do espaço público (onde estamos quando nos ligamos à 

internet numa praça ou quando falamos ao telemóvel no meio da rua, repleta 

de pessoas?), a privacidade (cada vez mais deixaremos rastos dos nossos 

percursos pelo quotidiano), a relação social em grupo (até ás smart mobs), etc. 

As novas formas de comunicação sem fio redefinem o uso do espaço de 

lugar e dos espaços de fluxos10. Nas cidades contemporâneas, os tradicionais 

espaços de lugar (rua, praças, avenidas, monumentos) estão, pouco a pouco, 

a transformar-se em espaços de fluxos, espaços flexíveis, comunicacionais, 

“lugares digitais”11. Em relação às formas de comunicação móveis, podemos 

dizer que, “... uma reconfiguração do espaço e tempo está aparecendo, uma 

reconfiguração que implica que a forma e o propósito da comunicação 

definem o ‘publico e ‘privado, e não o espaço no qual a comunicação 

acontece.”12

                                                 
10 Castells, 1996 
11 Horan, 2000 
12 ibidem 
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4.2 Era da conexão: cultura móvel e práticas da mobilidade 

“As práticas contemporâneas ligadas às tecnologias da cibercultura têm 

(re)configurado a cultura contemporânea como uma cultura da mobilidade. 

Vários autores mostraram como as sociedades contemporâneas estão imersas 

num processo de territorializações e desterritorializações sucessivas, de práticas 

nómadas e tribais, tanto em termos de subjectividade como de deslocamentos 

e afinidades; de reconfiguração dos espaços urbanos e de constituição de uma 

sociologia da mobilidade. No que se refere às novas tecnologias em interface 

com o espaço público, a ideia de mobilidade é central para conhecer as novas 

características das cidades contemporâneas.”13

 

As ciências sociais, incluindo as ciências da comunicação, devem 

empreender esforços para compreender as transformações actuais que 

colocam em sinergia mobilidade e tecnologias de comunicação sem fio. As 

novas tecnologias digitais sem fio trazem à tona a era da ubiquidade, cuja 

origem está nos trabalhos de Mark Weiser. O pioneiro de 1991, lançou as 

bases ao que chamou de “Ubicomp”, ou computação ubíqua. Para Weiser a 

“Ubicomp”, “takes into account the natural human environment and allow 

computers themselves to vanish into the background”14. A 

ideia da computação ubíqua é a de agir de forma oposta à 

experimentação com a tecnologia de realidade virtual (VR), 

onde o utilizador mergulha num mundo simulado, na 

“Ubicomp” é o computador que desaparece nos objectos.  

Como afirma o autor na abertura do seu artigo, “the 

most profound technologies are those that disappear. They 

weave themselves into the fabric of everyday life until they 

are indistinguishable from it”15. Encontra-se hoje concretizada a previsão de 

Weiser, quando as máquinas e os objectos computorizados estão imersos no 

quotidiano de forma omnipresente. 

                                                 
13 Lemos, 2004 
14 Weiser, 1991:1 
15 ibidem 
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Exemplos desta computação ubíqua tornam-se já evidentes: objectos que 

trocam informação por redes bluetooth ou RFID, o uso de telemóveis como 

uma espécie de “multifunções”, a expansão das redes Wi-Fi que faz com que a 

própria rede envolva os utilizadores. Trata-se, efectivamente, de uma fusão, do 

surgimento de práticas híbridas entre o espaço físico e o espaço electrónico. 

Esta nova configuração dissemina práticas de nomadismo tecnológico onde as 

tecnologias tornam-se cada vez mais pervasivas, transparentes e ubíquas, ou 

seja, a era da conexão configura a cultura da mobilidade contemporânea. 

É nesse sentido que J. Meyrowitz fala de uma volta à cultura 

nómada primitiva, transformando-nos em “global nomads in the 

digital veldt”16. O  ponto central da arguição de Meyrowitz é que o 

mundo actual, marcado pelas tecnologias móveis e pelas diversas 

formas de flexibilidade social, está a transformar a cultura 

contemporânea numa forma de organização social mais fluida, com papéis 

menos rígidos e lugares sociais intercambiáveis, o que se aproxima em muito 

da forma social dos primeiros agrupamentos humanos. Para Meyrowitz, com 

desenvolvimento da era da conexão, “De várias maneiras, nós retornamos a 

experiências semelhantes e aos papéis imprecisos dos nómadas. Mais uma 

vez, nós enfrentamos a dificuldade de escapar uns dos outros. De fato, é cada 

vez mais difícil separar uma esfera social da outra, uma actividade da outra, 

uma área de conhecimento e experiência da outra.”17

Embora esta tese seja controversa, o que importa deter é o reconhecimento 

da mobilidade enquanto figura central para compreender a cibercultura e a 

comunicação contemporâneas. 

                                                 
16 Meyrowitz, 2004 
17 ibidem.p.25 
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4.3 Telemóvel – o controle remoto do quotidiano 

Existem hoje em dia mais utilizadores de telemóveis do que internautas, facto 

que tem vindo a crescer notoriamente em países como Portugal ou Dinamarca, 

em que na realidade já há mais telefones moveis do que pessoas. Trata-se, 

como se constata pelos números, de uma aderência em massa à mobilidade, 

criando uma nova dinâmica social sobre a cidade. 

Neste momento é um pouco difícil definir o conceito de telemóvel, es

deixou de ser, pois é um equipamento que é ao mesmo tempo 

telefone, máquina fotográfica, televisão, cinema, agenda noticiosa, 

difusor de e-mails e SMS

te já o 

                                                

18, WAP19, permite actualizar de sites 

(moblogs), é um GPS, leitor de música (MP3, entre outros), Rádio FM, 

Agenda electrónica, etc. Pode-se falar, ver TV/Vídeos/Filmes, pagar 

contas, interagir com outras pessoas por escrita áudio ou áudio e 

vídeo, enviar fotos, ouvir música, pagar o estacionamento, comprar 

bilhetes de cinema, entrar numa festa e até organizar mobilizações políticas 

e/ou hedonistas20 (caso das smart e flash mobs).  

O telemóvel expressa a radicalização da convergência digital, 

transformando-se num “multifunções” para a gestão móvel e de informação 

do quotidiano, de mediador de contacto inter-pessoal, esta a transformar-se 

num mediador massivo. 

É hoje, efectivamente, mais do que uma máquina de contacto oral e 

individual para ser um verdadeiro centro de comunicações, um controle 

remoto para diversas formas de acção do quotidiano, uma forma de manter 

contacto permanente com a “comunidade individual”. 

Neste sentido, pode-se falar de um artefacto técnico que faz parte da 

linhagem de objectos que prolongam a acção do homem, herdeiro dos 

primeiros artefactos do homo sapiens sapiens. A diferença é que na era da 

conexão as acções são imateriais, onde a comunicação sem fio é sua maior 

expressão. Como mostra o historiador da técnica Bruno Jacomy, “...a mão 

 
18 Acrónimo de “short messages service”, mensagens curtas enviadas por telemóvel para uma pessoa ou 
grupo de pessoas. 
19 Acrónimo de" Wireless Application Protocol", protocolo que permite que os telemóveis mais antigos 
tivessem acesso à internet. 
20 Sistema moral que considera o prazer como o supremo bem que a vontade deve atingir 
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continua segurando um órgão material, mas a ligação com a própria 

ferramenta se tornou imaterial. A técnica é profundamente diferente, mas a 

função é a mesma: prolongar os órgãos e os sentidos do homem. Sem dúvida, 

a complexidade do telecomando, do ponto de vista tanto material quanto 

informático, não é em nada comparável com a simplicidade estrutural do cabo 

da ferramenta, mas essa diferença não deve ser interpretada como um sinal 

de maior inteligência humana.”21

 

No Japão e na Finlândia, por exemplo, o uso de SMS é um fenómeno social, 

que pode ser usado como cartão electrónico para pagamentos, como 

localizador de pessoas, como o sistema “i-mode” da DoCoMo no Japão, 

permitindo que se saiba se amigos (pertencentes a um grupo pré-definido) 

estão na mesma localidade, potenciando o contacto.  

Para a antropóloga japonesa M. Ito, “Devido sua portabilidade, espaço 

virtual igual (virtual peer space), a cidade não é mais um espaço 

urbano anónimo; até mesmo ao sair para fazer compras, jovens 

irão mandar fotos aos amigos dos pares de sapatos que 

compraram, ou mandar notícias rápidas sobre as óptimas 

liquidações que estão entrando. Após encontrarem-se face a face, 

uma sequência de mensagens de texto continuará as conversas 

enquanto os amigos se dispersam em comboios, autocarros e a pé, 

dedos polegares dactilografando em teclados portáteis numéricos.”22

 

Apesar das particularidades culturais que determinam as formas de uso do 

te

                                                

lemóvel, parece ser unânime a expansão em número e em formas de 

utilização (voz, SMS, compras, etc.). Segundo Katz, desde a invenção do 

telefone em 1876, o uso desse equipamento tem colocado em discussão o 

papel social desse invento e as formas de relação entre o espaço público e 

privado. A necessidade de mobilidade e de contacto permanente parecem ser 

as grandes questões propulsoras do consumismo telefónico, pela possibilidade 

de controlo e coordenação sobre as acções no quotidiano; como instrumento 

 
21 Jacomy, 2004, p. 74 
22 Ito, 2003 
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imprescindível ao mundo do trabalho; como instrumento de mobilidade e 

rapidez na troca de informações; como forma de manter um círculo de amigos 

em “perpetual contact”23; e como forma de aumentar a segurança e o contacto 

com familiares.  

 

Como afirma Katz, “O telefone mudou dramaticamente o modo 

co

as “thumb tribes”25 na Finlândia e no Japão é

d

.4 Cidade Wi-Fi 

sso à internet sem fio (Wi-Fi) estão a crescer a uma 

ve

que estão a oferecer serviços Wi-

Fi

s redes Wi-Fi em 

metros, autocarros, barcos, nos centros das cidades e até no meio rural. No 

                                                

mo as pessoas vivem suas vidas e enxergam o mundo. Outra 

mudança, com talvez a mesma magnitude, está por vir com a 

mobilização não somente do discurso mas também com uma nova 

tendência de comunicação e interacção social mediada por 

computadores.”24

O fenómeno d  demonstrativo 

o crescente uso do telemóvel como difusor de mensagens curtas em massa de 

índole inter-pessoal. Há uma grande rapidez de troca entre os contactos que 

levanta a questão de, se é um verdadeiro canal de comunicação, ou se este 

tipo de transacção servirá apenas para trocas rápidas de informação, não 

caracterizando um verdadeiro processo de comunicação. 

 

4

As zonas de ace

locidade alarmante nas cidades contemporâneas, e para o acesso a estas 

basta um computador equipado com uma placa wireless. O utilizador passa a 

não ir ao encontro do ponto de rede, mas sim, porque a rede é ubíqua, esta 

envolve-o num ambiente de acesso.  

Já são várias as cidades no mundo 

 aos seus cidadãos em países tais como França, Suécia, Suíça, 

Inglaterra, Estónia, Canadá, Itália, Estados Unidos e Brasil. 

Em diversas cidades americanas estão a ser instalada

 
23 Katz, Aakhus, 2002 
24 ibidem, p.1 
25 Do inglês “tribos do polegar” 
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B

m fio e elegia as 10 cidades mais wireless do 

m

A história da cibercultura é marcada por uma forte sinergia entre as 

instituições de pesquisa, as universidades, o desenvolvimento militar, as 

g

stroem redes sem fio em diversos pontos das cidades dentro do 

es

do o 

acesso ao ciberespaço.  

rasil começam a aparecer instalações Wi-Fi, como na cidade de Piraí no Rio 

de Janeiro, em cafés, hotéis e restaurantes de várias capitais, assim com na 

maioria dos aeroportos. 

O número de 7 Junho de 2004 da revista Newsweek mostrava a revolução  

das tecnologias de conexão se

undo, Hermiston (Oregon), San Diego e São Francisco (Califórnia), Auckland 

(Nova Zelândia), Las Vegas (Nevada), Londres (Inglaterra), NY (NY), 

Washington DC, Tóquio (Japão) e Austin (Texas).  

 

randes empresas e a cultura popular. No entanto, desta sinergia, a maior 

parte das grandes revoluções foram feitas pela cultura popular: artistas, 

designers, escritores, programadores, hackers e demais ciberactivistas. Esta 

agregação foi fundamental para a consolidação da sociedade da informação, 

logo a evolução da informática, a apropriação social da internet e o 

movimento Wi-Fi comprovam esta hipótese. As formas de conexão à internet 

sem fio nascem na base de um movimento de “linuxização do 

acesso”26, onde cada utilizador pode ser um hot spot, oferecendo a 

possibilidade de acesso à rede sem fio alargando o conceito 

nómada. 

Os activistas hoje me dia agregam-se em movimentos de liberação d

larga, con

e banda 

pírito de anarquia cooperativa e distributiva do sistema Linux, do antigo 

Napster e outros sistemas abertos ou de conexão ponto a ponto. 

Conclamam todos aqueles que possuem uma conexão de alta 

velocidade (quer seja cabo, DSL, T1) a “emprestarem”, gratuitamente, a 

largura de banda para o público em geral. O compartilhar de 

informação, “a informação quer-se livre”, lema da contracultura digi

enriquecido agora pelo compartilhar de largura de banda, democratizan

tal, é 

                                                 
26 Alusão ao software livre 
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Para Adam Shand do Portland's Personal Telco Project, de Portland, “Nós 

estamos tentando trazer a Internet de volta aos velhos tempos, antes que o 

interesse comercial a dominasse (...) Espera-se ainda criar redes ponto a ponto 

lig

27

 fonte aberta utilizando 

q

 outros 

u

zação e 

dades sem fio 

apresentam soluções simples e criativas. A questão do espectro passa a ser 

ce

ando casas, escolas, cafetarias.” Como afirma James Stevens, da London’s 

Consumer em Londres, ‘a questão deve ser, como devemos distribuir esses 

recursos às pessoas que não têm? Se você possui uma linha DSL de 2 

megabits/s no seu trabalho e todos fecham as portas as cinco, esta linha está 

disponível. Ela pode ser ajustada para uso público . 

O movimento Wi-Fi mostra que as zonas de libertação do ciberespaço 

continuam a existir, apesar do pessimismo e do descrédito actual. A 

capacidade de se poder criar um sistema Wi-Fi de

ualquer Linux tornou-se cada vez mais comum e fácil de montar, desta forma 

surge o termo ‘‘LI-FI’’ como prefere Michael Schrage da Technology Review: 

“the concept is to create a Wi-Fi cooperative that turns individual laptops into 

potential nodes, routers, and hub of a global network...”28.  

A era da conexão é efectivamente através de redes sem fio, os sistemas 

continuam a evoluir, e o que se chamou de “napsterização” da rede, 

(que consiste em partilhar ficheiros/informação com

tilizadores ponto a ponto) não morreu com o Napster, pelo 

contrário, só cresceu, aumentando o volume de conexões ao 

ciberespaço. O movimento Wi-Fi quer compartilhar gratuitamente 

não só ficheiros/informação como também a largura de banda. 

 

A partir de debates crescentes sobre exclusão digital, democrati

acesso às novas tecnologias, os activistas pertencentes a comuni

ntral para o desenvolvimento de sistemas de internet sem fio. Para 

Weinberger, a liberalização do espectro está no centro das preocupações já 

que “current spectrum policy is based on bad science enshrined in obsolete 

ways of thinking. The basic metaphors we’ve used are just plain wrong”29. 

                                                 
27 http://www.nycwireless.net/press/apwire20010804.html 
28 Michael Schrage, 2003 p.20 
29 Weinberger, 2003 
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Autores como Larry Press mostram que as formas de conexão Wi-Fi podem ser 

soluções viáveis para países em desenvolvimento. Importa colocar antes de 

mais em pauta, a democratização do acesso pelo espírito de partilha, o qual 

fez da internet um fenómeno social.  

 

Para Townsend, “...as implicações do novo modelo de infraestrutura estão 

apenas começando a serem entendidas na primeira década do século XXI. Ao 

in

sso na rua, ou outras práticas conhecidas como 

w

esmo acontece 

Existem resistências a todos estes movimentos, pois vários fornecedores de 

se viços proíbem a retransmissão, vetando, em contrato, a disponibilização da 

su

                   

vés de estar isolada em casas e escritórios, a conectividade espalhou-se por 

árvores, parques, cafés e outros espaços urbanos públicos de mediação digital 

recentes. Ao invés de trazer o usuário para a rede, pela primeira vez a rede 

está sendo levada ao usuário.”30

A prática de colocar antenas feitas em casa para aumentar o raio de acção 

ou para localizar pontos de ace

archalking e wardriving estão em expansão por todo o 

mundo. Práticas inusitadas como bicicletas e mochilas que 

criam zonas temporárias de acesso sem fio estão a aparecer 

nos EUA e na Europa. Sobre a “bicicleta mágica”, o mesmo 

autor afirma: “mixing public art with techno-activism, Magic 

bikes are perfect for setting up ad hoc Internet connectivity for 

art and culture events, emergency access, public demo

communities on the struggling end of the digital divide”. O m

com o projecto Bedouin, uma mochila que permite o acesso wireless, podendo 

esta ser transportada para qualquer lugar, e ser usada em manifestações 

políticas e/ou artísticas. 

 

nstrations, and 

r

a conexão a terceiros, outros afirmam que a falta de segurança é um 

limitador da ideia. É provado tanto por hackers, como por profissionais da 

área que a rede não é segura, já que vândalos cibernéticos (crackers) podem 

                              
30 Townsend, 2003 
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apropriar-se da livre conexão para disseminar vírus ou até roubar cartões de 

crédito.  

A utopia da ubiquidade ainda está longe de ser universal, o actual sonho da 

ci

empresas como a T-Mobile americana tem vindo a 

co

bercultura é a existência de uma nuvem de conexão, a qual que possa ser 

acedida de qualquer ponto, quer na rua, quer sentado na praça ou até dentro 

do autocarro ou comboio.  

A partir do ano de 2001, 

locar hot spots em cafés e lojas mas um dos problemas actuais reside na 

dificuldade das empresas em montar uma rede que seja operacional num 

determinado espaço urbano. Para que isso aconteça são necessários alguns 

milhares de hot spots, visto que o alcance de centenas de metros é bastante 

inferior à cobertura da rede GSM.  

 

.5 Fusão Wireless 

es GPRS, GSM, e Wi-Fi, permitindo com que o utilizador 

p

4

A ideia é fundir red

ossa mudar de rede de acordo com a necessidade/cobertura. Se se está no 

café, o acesso é por Wi-Fi, no caso de se estar na praça ou jardim, a rede será 

GPRS, por exemplo. Para esta constante mudança de conexão está a ser 

desenvolvido o “Mobile IP”, que irá permitir ao utilizador permutar entre 

modos de acesso/tecnologia diferentes sem que a conexão se perca. A ideia é 

inovadora mas depara-se com inúmeros problemas, como as várias redes 

existentes que fazem com que o assinante de uma não tenha acesso a todos os 

outros hot spots (por exemplo, no aeroporto mas não no café “do costume”). 

Uma solução prevista são os “agregadores”, empresas que dão acesso a 

vários fornecedores de Wi-Fi e de telemóveis para que o utilizador possa 

comutar de rede sem qualquer intervenção do mesmo, de forma totalmente 

automática. Ainda surge aqui um novo problema, o de como cobrar pelo uso 

em várias redes independentes ao mesmo tempo. 
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4.6 Mobs. Massa e multidão na era da conexão 

As tecnologias móveis são o alicerce das novas práticas contemporâneas de 

agregação social denominadas de smart mobs, quem tem como principal 

objectivo acções de mobilização de massas que realizam um acto em conjunto 

e rapidamente se dispersam.  

Estas práticas podem ter varias finalidades quer artísticas (performances), ou 

com objectivos mais definidos, de cunho político-activista. As primeiras 

apelidadas de flash mobs, de carácter hedonista são mobilizações instantâneas 

com objectivo de encher para um lugar e depois rapidamente o esvaziar, 

criando efeito de estupefacção no público em geral. As segundas, activistas, 

têm por objectivo mobilizar multidões com fins de protesto político em praça 

pública. 

 

Smart mobs é o termo criado por H. Rheingold para descrever as “novas” 

formas de swarming usando tecnologias móveis como telemóveis (a partir de 

voz e SMS), pages, internet sem fio, blogs, etc. Para Rheingold, as smart mobs 

“consist of people who are able to act in concert even if they don’t know each 

other. The people who make up smart mobs cooperate in ways never before 

possible because they carry devices that possess both communication and 

computing capabilities“31. 

As práticas de flash mobs podem ser consideradas formas de smart mobs, 

são manifestações-relâmpago, apolíticas, em locais públicos organizadas via 

rede (blogs, telemóvel com uso da voz ou SMS), onde os intervenientes (que 

não se conhecem pessoalmente), reúnem-se durante um curto espaço de 

tempo e dispersam-se logo de seguida, com o objectivo de causar estranheza 

e perplexidade aos que passam. O aparecimento das flash mobs começou em 

Nova York e espalharam-se pelo mundo, por cidades como Amsterdão, 

Berlim, Boston, Budapeste, Chicago, Londres, Melbourne, Oslo, Roma, São 

Francisco e Zurique, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. 

As smart mobs “non sens” (flash mobs) e smart mobs com vínculo político já 

aconteceram ao redor do mundo, as com maior impacto foram as 

                                                 
31 Rheingold, 2002, p. xii 
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manifestações nos protestos anti-globalização, nas Filipinas, e em Madrid, no 

pós-atentado terrorista em 2004. Em ambos os casos, as trocas de mensagens 

SMS mobilizaram uma multidão para protestar tendo sem duvida contribuído 

para a deposição do presidente Estrada nas Filipinas e a derrota do partido 

socialista na Espanha.   

 

Trata-se de um movimento muito mais próximo das performances e 

happenings do que da mobilização política tradicional. Como a smart mob, a 

flash mobs coloca em sinergia o espaço virtual das redes e os espaços 

concretos da cidade. Assim a rede virtual é espaço de organização e a rua, 

espaço de encontro.  

A forma como a conexão abriu portas à comunicação parece estar a colocar 

em sinergia o espaço virtual, o espaço urbano e mobilidade. Depois de séculos 

de debate político sobre o espaço público, este fenómeno demonstra o 

desgaste das actividades políticas clássicas e consequente emergência de 

novas formas “micro-políticas” de acção. As mobs, por serem reuniões em 

torno de uma performance sem carácter político, ou com carácter político 

explícito revelam a mais radical dimensão social da pós-modernidade (o 

activismo global, o hedonismo, a micro política e o nonsense são marcas deste 

estado). É importante notar que o vitalismo social em torno das mobs mostram 

uma vontade de conexão para além de uma vida política institucionalizada e 

no caso das flash mobs, o movimento é apolítico e de apelo estranhamente à 

suspensão do espaço-tempo da vida quotidiana.  

Como escreve Zygmunt Bauman sobre a ‘‘modernidade líquida’’, trata-se de 

‘‘amansar o inesperado para que se torne um entretenimento’’. No caso das 

mobs políticas, o objetivo é usar práticas de swarming (“enchimento”, 

agregação e dispersão rápida) e netwar (práticas de rede de guerra) para 

mudanças sócio-políticas nas cidades. 

 

Vive-se hoje, incondicionalmente, uma apatia política nas cidades modernas, 

onde a participação no jogo político clássico (manifestações, aderência a 

partidos políticos e mesmo a acção de ir votar) torna-se cada vez mais escassa.  
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As flash, por serem apolíticas, hedonistas, tribais e efémeras são mais um 

exemplo das diversas formas de sociabilidade contemporâneas típicas da 

cibercultura, como os chats, os diários pessoais, os jogos, os grupos de 

discussão...  

As smart, de dimensão política, apontam para mobilizações rápidas com o 

frequente uso de tecnologias móveis para agregação, usadas com o intuito de 

escapar ao controle e vigilância por parte das autoridades policiais.  

Em ambas as acções, trata-se de uma lógica do uso dessas tecnologias que 

pressupõe apropriação e uso social para a acção. 

As Mobs colocam-se no centro do debate actual, das 

reconfigurações do espaço urbano a partir das diversas 

práticas nascidas com as novas tecnologias de comunicação 

e informação: telemóveis, pagers, notebooks, palms; todas 

estas novas ferramentas instauram um nomadismo 

electrónico no espaço urbano. Face ao individualismo e a 

formas de privatização do espaço público e publicitação dos espaços privados 

da modernidade, os espaços colectivos das cidades estão a desaparecer 

enquanto lócus de sociabilidade. Cidades como Los Angeles, São Paulo ou 

Brasília, por exemplo, carecem este tipo de espaços e, o surgimento do 

ciberespaço agravou a problemática ao estabelecer uma possível substituição 

do espaço real pelo espaço virtual. 

O propósito da era da conexão é atingir o centro nervoso do espaço-tempo 

do quotidiano, como uma interrupção que quebra o ritmo e introduz o 

estranho, o invulgar, o anormal; criar uma verdadeira hierofania em pleno 

espaço profano do urbano; uma hierofania electrónica. 

  

4.7 Cibercultura e Tsunamis 

Durante o maremoto que atingiu, no final de Dezembro de 2004, alguns 

países da Ásia e da África, as tecnologias móveis, como telemóveis e internet 

sem fio (Wi-Fi), além dos diversos blogs espalhados ao redor do mundo, 

romperam as barreiras geográficas e ajudaram de diversos modos as vítimas 

do tsunami. Estas tecnologias tornaram-se ferramentas úteis para encontrar 
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desaparecidos, auxiliar as vítimas que precisavam (e precisam ainda) de 

socorro médico, e também para ajudar a reconstruir os países atingidos. As 

novas práticas sociais ligadas às tecnologias móveis da actual cibercultura 

foram fundamentais para a mobilização mundial de ajuda aos milhares de 

desabrigados nos dois continentes afectados. O uso das tecnologias móveis na 

tragédia das tsunamis demonstrou o desenvolvimento da “era da conexão”. 

Para demonstrar a veracidade destes factos foram 

monitorizados por André Lemos32 alguns veículos de 

informação especializados na rede a fim de realizar um 

registo de forma a se visualizar a real utilização dessas 

tecnologias durante a tragédia.  

A monitorização com a duração de 10 dias (11 a 20 de 

Janeiro) teve como base a pesquisa sobre diversos sítios 

jornalísticos reconhecidos internacionalmente que 

funcionassem com o uso das tecnologias móveis, dos quais 

a “BBC News Technology”, “The Register”, “Textually.org”, 

“The Feature”, “Guardian Unlimited”, “Folha Informática” e “Estadão 

Tecnologia”.  

Para além desta observação formal, diversos outros sites e listas de discussão 

foram consultados durante o mesmo período, como por exemplo, as listas 

“SocalWug” e “UrbanTech” (sobre Wi-Fi e tecnologias móveis) e os sites/blogs 

“Carnet de Notes”, “Cibercidades”, além dos jornais franceses “Le Figaro” e 

“Libération”, entre outros. As matérias e post veiculados mostram o uso efectivo 

das tecnologias móveis (telemóveis a partir de voz e SMS, rádios, acesso à 

internet sem fio) e dos blogs como ferramentas de acompanhamento, ajuda e 

apoio às vítimas da tragédia do tsunami nos países atingidos. O uso desta 

tecnologia no caso em estudo mostrou a criação de uma rede planetária de 

ajuda às vítimas.  

 

                                                 
32 André Lemos é professor da Facom/UFBa, diretor do Centro Internacional de 
Estudos e Pesquisa em Cibercultura - Ciberpesquisa. 
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/Cibercultura%20e%20Tsunamis.pdf 
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4.7.1 SMS, Blogs e Wi-Fi 

Como matéria de pesquisa, as tecnologias focadas foram as SMS, 

mensagens de texto por telemóvel que podem ser enviadas para uma pessoa 

ou grupo de pessoas, os blogs (normalmente definidos como diários virtuais) e 

o Wi-Fi  para o acesso à internet sem fio. Para se ter uma dimensão do objecto 

de pesquisa, o sítio de busca “Google” encontrou no período referido 54.500 

páginas sobre o título “tsunamis e SMS”, 146.000 páginas sobre “tsunamis e 

blogs” e 18.800 páginas sobre “tsunamis e Wi-Fi”.  

Como se sabe, as linhas telefónicas físicas foram totalmente ou parcialmente 

destruídas, rapidamente as mensagens de texto (SMS) tornaram-se as 

principais fontes de informação sobre a tragédia, seguidas da blogosfera”33 ao 

redor do mundo que criaram redes de informação e também formas de ajuda 

às vítimas. 

O tsunami que atingiu a Ásia e a África no final do ano de 2004 tiveram um 

grande impacto não só pela tragédia em si, como também pelo 

comportamento das pessoas ao redor do mundo durante os desastres, os 

meios já referidos transformaram-se em instrumentos para propagação de 

notícias e para organizar formas diversas de assistência social (saúde, 

saneamento, reconstrução de infra-estruturas, etc.). As tecnologias móveis 

digitais e em rede permitiram a divulgação de relatos em tempo real, no 

exacto momento em que as ondas engoliam prédios e tiravam a vida a nativos 

e turistas que se banhavam tranquilamente nas praias. 

Estas mesmas ferramentas tornaram possível a ajuda às vítimas, 

aproximando continentes e criando uma rede de assistência virtual sem 

precedentes na história recente da sociedade da informação. Os moradores de 

países como a Finlândia, Itália, Brasil, França, Suécia puderam auxiliar 

organizações asiáticas e planetárias (como ONGs), por exemplo, apenas 

clicando num link de um blog ou enviando uma mensagem de texto pelo 

telemóvel. As tecnologias móveis não só transcenderam as limitações 

geográficas como mostraram como o seu uso transformou a forma como as 

                                                 
33 Nome dado à rede de blogs planetária 
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pessoas interagem e se relacionam no dia a dia e durante uma tragédia desta 

proporção. 

 

SMS 

As SMS foi em larga escala, junto com os blogs os meios mais utilizados, 

com a dificuldade de comunicação nas ilhas atingidas, as SMS passaram a ser 

largamente utilizadas para: contactar familiares e amigos desaparecidos, 

avisos, pedidos de ajuda e relatórios, além de se terem tornado o meio mais 

fácil para se fazer doações às vítimas. Foram várias as doações e campanhas 

para ajudar as vítimas, tais como as realizadas pela TV italiana “Sky TV 24” e a 

empresa de telefonia “ZapToPhone”, que utilizaram esta tecnologia. As redes 

francesas colocaram à disposição dos clientes números SMS onde, para cada 

mensagem enviada, o consumidor doava um euro, e por exemplo, a 

Alemanha foi dos países que mais dinheiro doou! 

 

Blogs 

Devido à dificuldade de comunicação nas áreas atingidas, os blogs e seus 

derivados, os fotologs (páginas com armazenamento de fotos) e vlogs (páginas 

com armazenamento de vídeos), transformaram-se em ferramentas 

importantes de divulgação de notícias, não só na divulgação do conteúdo 

referido como também no apoio ás vítimas, ajudando na localização de 

desaparecidos e mantendo o contacto entre os familiares. Certos moradores 

das áreas afectadas com diários virtuais produziram relatos em tempo real 

durante a tragédia. 

Diversas pessoas procuravam pelos seus desaparecidos em listas divulgadas 

por blogs34, pelos vídeos amadores em vlogs, por fotos em fotologs, material 

que povoou a rede durante as horas e dias que se seguiram à tragédia. O site 

de relacionamento “Orkut” (mesmo não sendo um blog) também foi utilizado 

como uma ferramenta de divulgação de relatos. A rapidez, o alcance 

planetário e os discursos em primeiro grau foram as principais razões que 

transformaram os blogs em importantes fontes de informação sobre a 

                                                 
34 Terra Informática - http://informatica.terra.com.br/interna/0,,OI446739-EI553,00.html (em 31/01/05) 
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tragédia. Muitos dos bloguers que moravam próximos às áreas afectadas, 

chegaram a discutir medidas que poderiam ser tomadas para ajudar as 

vítimas. Muitos sites, como o “Observatório da Imprensa”, afirmaram que os 

blogs superaram, tanto em riqueza de detalhes, como em contexto, as notícias 

“oficiais” do desastre. 

 

WiFi 

De acordo com diversos sites, como o “Broadband Wireless Internet Access”, 

a tecnologia Wi-Fi foi largamente utilizada para dar suporte às acções de 

ajuda às vítimas do tsunami. A ONG “Télécom Sans Frontières”, especializada 

em ajudar e/ou repor redes de comunicação em zonas sinistradas, montou 

diversas redes sem fio de acesso à internet, tendo agido tão rapidamente em 

diferentes países e cidades atingidas que mostrou o potencial da era da 

conexão.  

A “Wireless Communications Association International” (WCA) realizou um 

encontro em 13 de janeiro durante a WCA’s Annual International Symposium 

and Business Expo em San Jose, Califórnia com o objectivo de recolher ajuda 

financeira e equipamentos para os países atingidos. Apresentou também aos 

participantes um plano em cooperação para um projecto de infra-estrutura 

feito especialmente para se adequar às capacidades emergentes da internet 

banda larga sem fio. 

 

4.8 Cibercultura no Vaticano 

O papa João Paulo II foi pioneiro dentro da igreja católica a usar as novas 

tecnologias da cibercultura para angariar fiéis e para espalhar pelo mundo as 

suas palavras de fé, não só usava a internet como também 

mensagens de texto via SMS, lançou o site do Vaticano e abençoou 

Santo Isidoro de Sevilha como o padroeiro do ciberespaço e dos 

internautas. No reinado de Karol Józef Wojtyła os telemóveis foram 

um veículo natural para alcançar novos fiéis (como ainda o são o texto 

impresso, a rádio, a televisão) chegando o Vaticano no ano de 2003 a 
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fazer um acordo com a operadora móvel Verizon para usufruir de um serviço 

de entrega de mensagens diárias do santo pontífice aos assinantes/fiéis. 

A morte de um papa é e será sempre um acontecimento histórico que leva a 

que milhares de peregrinos, curiosos, turistas e voyeurs acampem na praça de 

São Pedro, no Vaticano, dentro da cidade de Roma, para prestarem a última 

homenagem ao santo padre. A sua morte foi um acontecimento emblemático 

não só por ser a morte de um dos grandes líderes da igreja católica, mas pelo 

largo uso das novas tecnologias para partilha de informações sobre a sua 

saúde, no momento do anúncio da morte e nos rituais (ancestrais) do funeral. 

Não foi por mero acaso que a morte do papa não foi anunciada em 

primeiro lugar pelos rituais sagrados de séculos de cristianismo (o fechar das 

portas de bronze, o tocar dos sinos, o cerrar das persianas, etc.) mas por 

correio electrónico, o mundo soube pela primeira vez na história da morte de 

um papa por este meio. A mensagem dizia: 

"O Santo Padre morreu às 21:37 no seu apartamento particular. Todos os 

procedimentos previstos na Apostolic Constitution de 22 de Fevereiro de 1996, 

serão cumpridos". 

A análise do jornal francês "Le Figaro" relata que fiéis ao redor do mundo 

fizeram uso dos novos meios de comunicação móveis como o correio 

electrónico e o SMS através de palms, telemoveis e smart phones para, como 

na vizinha Espanha, mobilização de fieis. Pelo menos 2000 pessoas 

agregaram-se na Plaza de Colon, em Madrid, depois do anúncio da morte do 

papa, marcando encontros por e-mail e SMS. Um dos emails dizia: "Quando o 

papa morrer, saíamos às ruas para lhe prestar a homenagem de carinho e 

afecto que ele merece. A Madrid, todos à Plaza de Colon! Em outros lugares 

igualmente. Faça seguir esse email". 

Em Zagreb, muitos jovens croatas utilizaram o telemóvel (com e-mail e SMS) 

para se manter informados sobre a morte do papa, e também como forma de 

mobilização. Uma das mensagens enviadas dizia: "Acabou, O papa morreu!". 

Logo após uma outra conclamava: "Encontro imediato na Catedral". 
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4.9 e-U 

A e-U (universidade electrónica), é uma iniciativa lançada pelo Governo, que 

envolve Serviços, Conteúdos, Aplicações e Rede de Comunicações Móveis 

(dentro e fora da Universidade) para estudantes e professores do 

Ensino Superior, que incentiva e facilita a produção, acesso e 

partilha de Conhecimento. Através de uma rede sem fios, que 

permite a transmissão de dados em banda larga, será possível ter 

acesso a aulas, artigos, trabalhos, notas, serviços, Internet e muito 

mais.  

Em www.e-u.pt, pode-se encontrar mais detalhes e mais informação sobre 

este projecto, que pretende não apenas equipar as universidades com Internet 

wireless mas conjuntamente proporcionar aos alunos uma série de serviços e 

facilidades na aquisição de material informático. Neste sítio estão expostas as 

listas das universidades que já aderiram ao programa e muitas outras 

informações úteis para os estudantes de cada pólo específico, além do que o 

site inclui uma área que permite aos universitários abrangidos pelo programa 

beneficiar de descontos na aquisição de computadores, portáteis e software. 

 

4.10 Legislação nas Redes Wireless 

Como qualquer inovação no sector da informática ou das tecnologias de 

informação e comunicação, existe sempre uma carência ao nível da legislação 

a aplicar. Ao nível das redes informáticas, é sempre difícil criar legislação 

específica quando é tão fácil uma rede ou o conteúdo que nela transita, 

transpor fronteiras físicas geográficas. 

 

4.10.1 Organismos de tutela em Portugal 

Em Portugal, o organismo que fiscaliza as tecnologias de informação e 

comunicação é a Autoridade Nacional das Comunicações 

(ANACOM). Esta veio substituir em Janeiro de 2002 o ICP. A 

ANACOM continua a personalidade jurídica do ICP, 

desvinculando-se, com o novo diploma, do anterior estatuto jurídico de 
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instituto público e assumindo o de pessoa colectiva de direito público, dotada 

de autonomia administrativa e financeira e de património próprio.  

 

4.10.2 Tutela 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 215-A/2004, de 3 de Setembro, o ICP 

- Autoridade Nacional de Comunicações transitou do extinto Ministério da 

Economia para o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 

cabendo ao Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações a tutela 

funcional e patrimonial da ANACOM, sendo a definição das linhas de 

orientação e dos domínios prioritários da sua acção exercida em articulação 

com o Ministro de Estado e da Presidência. 

 

4.10.3 Legislação em Portugal 

Segundo a ANACOM, as empresas que pretendam oferecer redes e serviços 

de comunicações electrónicas, acessíveis ao público, mesmo que recorrendo à 

utilização de frequências actualmente isentas de licenciamento, devem enviar 

previamente à ANACOM uma descrição sucinta da rede (indicando o âmbito 

geográfico de cobertura e a tecnologia a utilizar) ou serviço cuja oferta 

pretendem iniciar, bem como comunicar a data prevista para o início da 

actividade. Note-se que as empresas devem revestir a natureza de pessoa 

colectiva regularmente constituída (por exemplo, sociedades comerciais). 

As faixas de frequências disponíveis em Portugal para aplicações wireless 

são: 

• 2400-2483.5 MHz para RLAN; 

• 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz e 17.1 – 17.3 GHz para 
HIPERLAN. 

 

As estações radioeléctricas que operam nestas faixas estão isentas de 

licenciamento, devendo a sua utilização estar estritamente de acordo com as 

especificações que constam do Aviso publicado na 3ª série do Diário da 

Republica nº 168, de 23 de Julho de 2003, como a seguir se indica: 
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• 2400 - 2483,5 MHz – Limite máximo de potência: 100 mW p.i.r.e. 
Tipo de antena: integrada ou dedicada. O valor máximo de 
densidade espectral de potência para sistemas que utilizam técnicas 
de espalhamento espectral por sequência directa deve ser limitado a -
20 dBW/1 MHz e para sistemas que utilizam técnicas de 
espalhamento espectral por salto na frequência deve ser limitado a -
10 dBW/100 kHz. 

• 5150-5350 MHz - Limite máximo de potência: 200 mW p.i.r.e. 
Apenas para utilizações no interior de edifícios 5470-5725 MHz. 
Limite máximo de potência: 1 W p.i.r.e. 

• 17.1-17.3 GHz. Limite máximo de potência: 100 mW p.i.r.e. Tipo de 
antena: dedicada.  

 

Para utilização das HIPERLAN's na faixa dos 5 GHz devem ser cumpridos os 

seguintes requisitos: 

• Controlo de potência do emissor (TPC) para assegurar o factor de 
mitigação de pelo menos 3 dB; 

• Selecção Dinâmica de Frequências (DFS) associada ao mecanismo de 
selecção de canal por forma a permitir um espalhamento uniforme 
no mínimo de 330 MHz na faixa 5150-5350 MHz, ou 255 MHz no 
caso de equipamento utilizado apenas na faixa 5470-5725 MHz. 

 

No entanto, como solução interina e por um período limitado de tempo, são 

permitidas aplicações sem selecção dinâmica de frequências (DFS), limitadas à 

faixa 5150-5250 MHz: 

• Com um limite máximo de potência de 60 mW de p.i.r.e. para 
aplicações com controlo automático de potência (TPC);  

• Com um limite máximo de potência de 30 mW de p.i.r.e. para 
aplicações sem controlo automático de potência. 

 

Salienta-se ainda que as referidas estações devem operar numa base de não 

interferência e de não protecção relativamente a redes e estações de 

radiocomunicações licenciadas e que o não cumprimento das condições 

específicas no Aviso, bem como a interferência em estações ou redes 

licenciadas, implica a impossibilidade de funcionamento deste tipo de 

estações. 
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No que diz respeito à utilização de antenas exteriores, estas devem respeitar 

as condições técnicas do Aviso, que impõem a utilização apenas de antenas 

integradas ou dedicadas. Por fim, relativamente ao local de colocação de 

equipamentos, informa-se que não existem limitações desde que sejam 

instalados em locais com a devida autorização dos proprietários. 

 

adriano afonso / odette paulo / ruben martins | 17/12/2005 
 

28 de 34



ESAD – Escola Superior Artes e Design 
Tecnologias de Informação Empresarial | 4º Ano 

 
 
 

6. Conclusão 

A internet é hoje um gigantesco suporte à comunicação (quer pessoal, quer 

interpessoal) e de troca de informações. Depois do PC (computador pessoal) 

isolado dos anos 60-70, da popularização da internet fixa com o 

conceito de CC (computadores colectivos) nos anos 80-90, no 

começo do século XXI, dá-se a emergência da era do conceito 

de CCm (computadores colectivos móveis). Com esta mudança 

de paradigma, surgem novas práticas e utilidades dentro  do 

mundo da informática, a internet fixa mostrou o potencial 

agregador das tecnologias de comunicação. Agora a internet 

móvel aproximou o homem da realização do desejo de ubiquidade fazendo 

emergir uma nova cultura telemática, com novas formas de consumo de 

informação e com novas práticas de sociabilidade. 

 Aponta-se durante esta análise algumas das transformações pelas quais a 

sociedade está a passar, por exemplo, o conceito de sociedade de informação, 

a entrada das conexões sem fio, a de utilização de telemóveis (com o uso 

abusivo de SMS), o acesso a grandes bases de dados, tanto para fins políticos 

como hedonistas, estes pontos reunidos mostram o potencial de inclusão 

digital e de participação social na cibercultura. A revolução do acesso à 

internet sem fio, o Wi-Fi, mostra como as relações sociais e as formas de uso 

da internet podem mudar quando a rede passa de um “ponto de acesso” para 

um “ambiente de acesso” o que coloca utilizador no centro da relação. Se o 

utilizador, até há pouco tempo ia até à rede de forma fixa, agora é a rede que 

vai até ele. 

Existe um ambiente de acesso e de troca de informações que envolve os 

utilizadores na fase da computação ubíqua, dos objectos sencientes, dos 

computadores pervasivos e do acesso sem fio. Mostra-se a emergência da era 

da conexão e da relação cada vez mais intrínseca entre os espaços físicos da 

cidade e o espaço virtual das redes telemáticas.  

Esta “era da conexão” móvel, como um novo patamar da sociedade da 

informação, está em pleno desenvolvimento, esta nova estrutura técnica da 
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cibercultura tem trazido importantes impactos nas relações sociais e nas 

formas de comunicação do século XXI. 

No entanto toda esta possibilidade de conecção questiona-se na sua 

essência, a segurança de cada transacção, quer seja ela de dados, voz ou 

apenas texto. Visto que as tecnologias de transmissão estão evoluídas, 

igualmente as de “leitura” indevida o estão. Toda esta nuvem de conectividade 

que paira sobre o utilizador é uma nuvem de informação, aberta a olhos e 

ouvidos indiscretos, com fácil monitorização através de dispositivos como um 

computador portátil, ou ate mesmo de um pda. 

As empresas que tem nas suas redes conecções wireless para transferência 

de informação, não estão de modo algum seguras quando não 

existem quaisquer cuidados nas configurações mínimas de 

segurança, o que acontece bastante visto grande parte do hardware 

hoje em dia ser plug and play.  

A informação transmitida por telemóveis também deixa de ser um item 

seguro, quantas vezes não se houve pessoas pela rua a falarem alto, 

por vezes de assuntos confidenciais ou pessoais, o bluetooth 

também já deixou de ser desde que a disseminação de vírus se 

tornou uma praga. O próprio protocolo tem brechas de segurança 

que permitem a qualquer indivíduo ter acesso aos conteúdos 

confidenciais que estão guardados na memória do dispositivo 

(imagens, sms etc.), o que igualmente acontece com computadores que 

tenham essa tecnologia. 

Cabe agora ao utilizador a pior das tarefas, o juntar de uma série de 

procedimentos de segurança para todos os seus dispositivos, e, no caso de ter 

vários, mais árdua ela será, desde desligar o bluetooth de todos os seus 

dispositivos, proteger através de encriptação os seus dados que são 

transmitidos através de redes sem fio, cuidado de falar baixo e em locais 

públicos, protecção com firewalls, antivírus etc., etc. 

Facto é que muitas das vezes desde as empresas ao estudante, ou seja, o 

utilizador comum, não esta alertado para o facto de os seus dados poderem 

estar a ser alvo de ataque, que se pode traduzir em consulta, alteração, ou no 

pior dos casos, mas não menos frequente, a destruição. 
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Não se pode deixar de dizer também que o uso das tecnologias móveis foi 

crucial como instrumento de mobilização social planetária, devido à agilidade, 

à liberdade de expressão e ao alcance de todas as ferramentas digitais. 

adriano afonso / odette paulo / ruben martins | 17/12/2005 
 

31 de 34



ESAD – Escola Superior Artes e Design 
Tecnologias de Informação Empresarial | 4º Ano 

 
 
 

7. Bibliografia  

LEMOS, A., Cidade Ciborgue, 2004 

 

MITCHELL, W. J., Me ++. The cyborg self and the networked city., MIT Press, 
Cambridge, MA, 2003 

 

CASTELLS, M, The Rise of the Network Society. Volume I. The Information 
Age: Economy, society and culture., Oxford, Blackwell Publishers, 1996 

 

HORAN, T. A., Digital Places. Building our city of bits., Washington, ULI, 
2000 

 

WEISER, M., The computer for the 21st century., in Scientific American, 
265(3):66-75, January 1991 

 

MEYROWITZ, J., Global Nomads in the digital veldt., in Revista Famecos, 
julho 2004, PUC-RS, Porto Alegre, pp. 23-30 

 

JACOMY, B., A era do controle remoto. Crônicas da inovação técnica., Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar ED., 2004 

 

KATZ, J.E; AAKHUS,M., Perpetual Contact. Mobile communication, private 
talk, public performance., Cambridge University Press, 2002 

 

WEINBERGER, D., Why Open Spectrum Matters. The end of the broadcast 
nation., in http://www.evident.com , 2003 

 

TOWNSEND, A., Wired / Unwired: The Urban Geography of Digital 
Networks, PhD dissertation, MIT, September 2003 

adriano afonso / odette paulo / ruben martins | 17/12/2005 
 

32 de 34



ESAD – Escola Superior Artes e Design 
Tecnologias de Informação Empresarial | 4º Ano 

 
 
 

8. Hiperligações  
http://www.nycwireless.net/press/apwire20010804.html 

http://wifi.ual.pt/index.htm 

http://wireless.ubi.pt/ 

http://www.e-u.pt/ 

http://www.ateus.net/ebooks/  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4780048D9  

http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/ 

adriano afonso / odette paulo / ruben martins | 17/12/2005 
 

33 de 34



ESAD – Escola Superior Artes e Design 
Tecnologias de Informação Empresarial | 4º Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha dos Alunos 
 

Aluno n.º 02155 
Adriano Luís Pinto Afonso 

adrianoafonso@netvisao.pt 
 
 

Aluno n.º 02323 
Odette Paulo 

odettepaulo@hotmail.com 
 
 

Aluno n.º 02166 
Ruben Martins 

ruben_martins@hotmail.com 
 

adriano afonso / odette paulo / ruben martins | 17/12/2005 
 

34 de 34


	3 Objectivos
	4 Conjuntura Actual

