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A RNP A rede brasileira para educação e
pesquisa.

Disponibilizamos internet segura e de alta
capacidade, serviços personalizados e
promovemos projetos de inovação para
universidades, institutos educacionais e
culturais, agências de pesquisa, hospitais
de ensino, parques e polos tecnológicos.

Beneficia 4 milhões de alunos,
professores e pesquisadores brasileiros.

Organização social vinculada ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
e mantida por esse, em conjunto com os
ministérios da Educação (MEC), das
Comunicações (MCom), Turismo, Saúde
(MS) e Defesa (MD), que participam do
Programa Interministerial RNP (PRO-RNP).



Poluição visual



Congestionamento, acidentes e falta de padronização

Homem morre eletrocutado durante o
trabalho no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda

Rede de telecomunicações baixa
Causa acidentes e transtornos

Campinas – SP – Número de caixas subterrâneas na 
av. Francisco Glicério da rede de telecomunicações.

Fortaleza -CE – Acidente com moto devido a 
cabo baixa da rede de telecomunicações



Técnica de construção convencional

Operários 

expostos a CO2

Produção de 

entulhos

Recuperação de 

pavimento

Ruído

Dano ao 

patrimônio 

existente

Perturbações no trânsito

*Imagens cedida pela empresa Tecnexus

Método convencional de abertura de vala a 
infraestrutura sem o lançamento dos 
cabos, com as caixas de alvenaria e 
instalando os dutos levaria 1 mês para ficar 
pronto. Somente após esse período 
lançaria o cabo.



O que fazer ? Como Fazer?



Surge o MFM – Meio-Fio Modular
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Nasce a ideia; 

Depósito de patente

MFM: A História
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Planejamento do projeto 
piloto;

Busca por parceiros para o 
piloto

Início do Projeto Piloto 
dentro do Campus da 
Unicamp
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Conclusão do Projeto Piloto
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Ideia Prototipação Piloto Mercado



O Meio-Fio Modular

1000mm (Comprimento)

330mm (Altura)

400mm (Largura)

60mm



MFM: A Patente

Patente de Modelo de Utilidade

Data do depósito do pedido: 12/06/2015

Data da concessão: 11/02/2020

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA 
EM GUIA DE MEIO-FIO MODULAR



O Piloto: A Execução

Vista aérea do trecho 
onde  o MFM – Piloto foi 
instalado no campus da 
Unicamp (Campinas –
SP)

Linha vermelha rota do 
MFM.



Piloto: localização

Instituto Eldorado



Piloto: Os parceiros



Piloto: 1ª carga de MFM´s fabricados e embarcados

Figura 1 – MFM´s fabricados e prontos para transporte

Figura 2 – MFM´s embarcados para viagem

Figura 3 – MFM´s chegando a área do piloto no terreno da UNICAMP



Piloto: A obra



Piloto: Deu certo? Em 18/08/22 foi 
realizado o sopramento 
dos cabos dentro do 
MFM, conectando o site 
Inova Unicamp à 
Redecomep de Campinas 
– SP.



Sim!

Deu certo!



O produtoA ideia



MFM: Benefícios

Não existe ocupação de postes;

Cidade visualmente mais limpa;

O prazo de obra é de cerca de 15 dias (piloto);

O prazo para liberação de projetos em Prefeituras pode ser reduzido (Ex.: 
Paulínia – SP);

Evita acidentes com fiação;

Minimiza necessidade de reparos e manutenções.



Próximos passos e desafios



Quem são os potenciais clientes?

• Empresas licenciadas;
• Empresas projetistas;
• Empreiteiras;
• Prefeituras;
• Operadoras e Provedores de 

internet;
• Companhia de distribuição de 

gás;
• Empresa de abastecimento 

de água.



MFM: Relevância do Case

• Começou com uma ideia dentro de casa;

• Protegeu a tecnologia (patente) e fez o licenciamento;

• Exercitou a busca de parcerias e competências;

• Gerou um negócio inovador que resolve um problema 
entregando benefícios para a sociedade.
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