
Você sabe o que é Li-Fi? 

 
 As redes de internet sem fio tem um problema em comum, quanto mais 
conhecidas elas se tornam, mais lentas elas ficam, isso ocorre pelo motivo de mais e 
mais pessoas utilizá-las simultaneamente, fazendo com que seu desempenho caia 
substancialmente. 

 Por isso um tipo novo de transmissão de dados está se estudando há dois anos 
na Universidade de Fudan, em Shanghai, na China, os estudos estão sendo 
coordenados pelo professor de tecnologia da informação Chi Nan. Esta tecnologia 
tenta tornar viável o uso de uma lâmpada de LED para fazer a transferência de dados, 
diferente da Wi-Fi que utiliza ondas de rádio para fazer transferências. 

 O professor Nan e sua equipe conseguiram manter quatro computadores 
conectados à web por meio de uma lâmpada de LED de apenas 1 watt, atingindo taxas 
de transferência de até 150 mbps. 

 Segundo pesquisadores, a tecnologia Li-Fi é muito melhor comparada com a 
Wi-Fi que é a mais comum, primeiro porque essa nova tecnologia não precisaria de 
milhões de antenas instaladas, economizando assim espaço e dinheiro. Segundo 
porque cada vez mais o sinal Wi-Fi esta piorando por motivo de outras redes Wi-Fi 
estarem causando interferência e ruídos na rede. 

 As ondas de luz, como as de rádio, são ondas eletromagnéticas, mas a luz tem 
cerca de 100 mil vezes a frequência de um sinal Wi-Fi, tudo que é necessário é ter um 
jeito de fazer com que a lâmpada pisque rapidamente e com muita precisão pra poder 
assim transmitir o sinal.  



 Esta ideia parece meio estranha, pois ninguém gostaria de estar perto de uma 
lâmpada piscando freneticamente, mas uma lâmpada de LED pisca milhões de vezes 
por segundo e isto e imperceptível aos nossos olhos, isso faz com que ela seja até dez 
vezes mais rápida eu a Wi-Fi. 

 Alguns protótipos deste mecanismo estarão em exposição na China 
International Industry Fair, que será realizado  dia 5 de Novembro em Shanghai. No 
vídeo da descrição você pode conferir uma palestra do professor Harald Haas, 
explicando o conceito de Li-Fi. 

 

 

 

 

Assista ao vídeo:  
http://video-subtitle.tedcdn.com/talk/podcast/2011G/None/HaraldHaas_2011G-
480p-pt-br.mp4 

 
Fontes: 
http://www.tecmundo.com.br/conexao/45929-teste-com-lifi-substituto-do-wifi-
atinge-transferencia-de-150-mb-s.htm 

http://www.engenhariae.com.br/tecnologia/tecnologia-li-fi-transforma-lampadas-em-
roteadores-wireless/ 

 

 


