
9 DICAS
Para Ter uma Ótima 
Conexão Via Rádio



Como Funciona a 
Internet Via Rádio?

Através da Transmissão de Dados por Ondas de Radiofrequência 
entre a Torre do Provedor e a Antena instalada em sua Residência



Não Utiliza Linha Telefônica

Positivos
Pontos

Negativos
Pontos

Internet Ilimitada 

Baixo Custo de Manutenção

Velocidade

Exige Monitoramento 
Constante do Provedor

Obstáculos Podem Surgir  
na Visada da Antena com 
a Torre do Provedor

Perda do Alinhamento dos 
Equipamentos após Fortes 
Ventanias

+

+

+Não Depende de Postes

Sinal Percorre Caminho mais Curto 

(Sem Franquias)
(Interferências)

(Segue em Linha Reta) 

(Visada 100% e Acompanhamento Adequado)



DICAS



Na conexão via rádio, a transmissão de dados é realizada entre 

a Antena (instalada na residência) e uma Torre do Provedor, 
podendo ser a mais próxima ou com a visada mais limpa.

Caso o caminho entre os dois equipamentos seja obstruído, 

geralmente pelo crescimento de árvores ou construções de 

prédios, a conexão ficará comprometida.

BUSQUE A VISADA PERFEITA1)



CHEQUE SUA CONEXÃO 
APÓS FORTES VENTANIAS2)

A Antena pode perder o alinhamento perfeito com a Torre após temporais, 
principalmente se houver ventania, sendo capaz de virar sua Antena.

Percebendo lentidão por longo período tempo, contate seu Provedor, 
assim o Suporte irá verificar se o problema está na sua Rede Local.



TROQUE A SENHA 
DO ROTEADOR3)

Smartphones, Tablets e Notebooks salvam a senha 
Wi-Fi após a primeira vez inserida corretamente. 

Após Reuniões ou Festas, principalmente se você mora 
em condomínio, o indicado é trocar sua senha, pois 
outras pessoas podem utilizar a senha salva para 
acessar sua Internet, gerando lentidão.



CONSIDERE O NÚMERO DE USUÁRIOS  
NA CONTRATAÇÃO DA INTERNET4)

Consulte as opções de Velocidade com a atendente e identifique o seu 
Plano Ideal, de acordo com a quantidade de usuários e dispositivos da 
residência. 

Muitas vezes, a lentidão é ocasionada pelo Plano não suprir a 
necessidade de toda a família.



FAÇA DOWNLOADS EM 
HORÁRIOS CALMOS5)

Prefira baixar filmes ou seriados em horários mais calmos, quando 
menos usuários estão navegando na rede.

O Horário em que mais pessoas utilizam a internet no Brasil ocorre 
entre 19hrs até 22hrs, conhecido como "Horário de Pico".

Seguindo essa dica, seu Download fluirá melhor e não será 
percebida lentidão por você e demais usuários da sua Internet. 



CUIDADO AO MEXER NOS  
CABOS E EQUIPAMENTOS 
DE INTERNET6)

Roteador

Enfrentando problemas de conexão (lentidão/quedas) 
ou sem acesso à internet, mantenha o Roteador e a 
Fonte da Antena do mesmo jeito, sem alterar cabos, 
pois cada um possui sua função e deve permanecer na 
entrada correta. Nesses casos, apenas Reinicie os 
aparelhos (desligando diretamente da tomada). 

Cuidado ao mudar a localização do seu Roteador! 
Paredes, cômodos distantes e mau posicionamento do 
Roteador, dificultam a propagação de suas ondas, dessa 
forma, o sinal Wi-Fi fica fraco e não alcança toda a área 
desejada. 

Fonte da 
Antena



DESLIGUE SEUS EQUIPAMENTOS 
DE INTERNET EM TEMPESTADES
(ROTEADOR E FONTE DA ANTENA)

7)
A chuva não interfere no sinal da Internet, a menos que o fornecimento 
de energia seja interrompido em uma Torre, por queda ou oscilação de 
energia.

Por precaução, desligue o Roteador e Fonte da Antena em tempestades 
fortes, assim se a energia cair/oscilar, seus aparelhos não correrão o risco 
de queimarem ou terem suas configurações resetadas (ambos deixam o 
usuário sem acesso à Internet). 



PREFIRA USAR SUA SMART TV 
CONECTADA POR CABOS8)

Caso você tenha uma Smart TV e assista Netflix e/ou navegue na 
Internet, saiba que a conexão Wi-Fi estabelecida entre a TV e o seu 
Roteador pode apresentar problemas de interferências e obstruções. 

Logo,  o indicado é que a Internet seja transmitida por Cabos, assim a 
conexão se manterá mais estável. 



EQUIPAMENTOS ANTIGOS 9)O QUE FAZER PARA EVITAR LENTIDÃO?

Muitas vezes, a lentidão é ocasionada pelo Processamento Lento de 
Dispositivos Antigos ou Sobrecarregados de Informações. Esses dispositivos 
(computadores, notebooks, tablets e smartphones), executam muitas tarefas 
que dependem do próprio processamento.

O indicado é formatar seu aparelho periodicamente, limpando e 
reorganizando todo o Sistema, excluindo também qualquer vírus que possa 
prejudicar a conexão. Além disso, transfira suas fotos, vídeos e documentos 
para um Serviço de Armazenamento Online (Google Drive) ou para um 
Dispositivo de Armazenamento (Pen Drive / HD Externo / DVD).

+ +



E s c r i t o  c o m       p e l a  
E q u i p e  I n f o b y   I n t e r n e t

A Conexão Via Rádio tem papel fundamental para o 
acesso à Internet, pois mesmo que optemos por outras 

tecnologias, como ADSL ou Fibra Óptica, o Wi-Fi da 
sua casa é uma rede de Radiofrequência também; 

 
 

Cada tecnologia possui suas características, por isso 
sempre busque conhecer para tirar o melhor proveito. 



OBRIGADO 
WWW.INFOBY.COM.BR
Leia mais materiais em
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48 3263 4991
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