
Compartilhando conexão no Windows XP (2 pcs ou 
mais pcs, 1 placa de rede cada e hub/switch) 

Olá a todos, venho aqui trazer mais um tutorial simples de como compartilhar a internet 
entre dois ou mais computadores utilizando apenas uma placa de rede em cada e um 
modem em bridge. Todo mundo sempre pergunta como compartilhar internet, mas 
sempre utilizam duas placas de rede, uma para o modem e uma para o segundo pc, mas 
se você tiver um HUB/Switch você poderá economizar uma placa e menos dor de 
cabeça. Então vamos lá. 

Primeiramente vou coloca aqui o diagrama de como ficará a rede, a ordem seria modem 
> HUB/Switch > Computadores. Mas ae você me pergunta: Mas KILLME, o modem 
em bridge não teria de estar conectado ao PC1, já que vai ser ele que vai discar a 
conexão? 
Eu lhe digo: O modem basta estar na rede e sendo enxergado pelo PC1 (teste ping noIP 
do mesmo) para funcionar, quando você clica em conectar o seu computador envia um 
sinal para o broadcast (último IP da rede que faz com que o sinal chegue em todos IP 
dela) da rede fazendo com que o concentrador de internet (Modem) se comunique com a 
máquina que está fazendo a solicitação, fazendo com que o PC1 conecte diretamente 
pela internet com o modem. 

 



1. Primeiramente vamos em “Iniciar”. 

 
2. Depois em “Painel de controle”. 

 
3. Depois em “Conexões de rede” (lembrando que sempre uso painel de controle 

em modo clássico). 

 
4. Nesta imagem podemos ver a “conexão da internet (speedy é da minha região 

hehe)” e a “conexão local” que é a da rede. 

 
5. Clique com o botão da direta na “conexão local” e vá em “propriedades”. 

 



6. Vai abrir uma janela “Propriedades da conexão local”, no quadrado branco cheio 
de opções procure por “Protocolo TCP/IP” e de dois cliques. 

 
7. Vai abrir uma outra janela “Propriedades do protocolo TCP/IP” nele você vai 

entrar com os dados correspondente a sua rede. Na minha rede o PC 1 está 
configurado desta forma: IP 192.168.0.1 Mascara: 255.255.255.0 Gateway: 
192.168.0.100 (que é o IP do meu modem) DNS1: 200.204.0.10 DNS2: 
200.204.0.138 (A configuração de DNS o seu provedor lhe fornece, estes no 



caso são do Speedy). Após configurar tudo dê “OK”. 

 



8. Dê outro “OK” para finalizar a configuração. 

 
9. Agora vamos configurar o compartilhamento da conexão de internet. 

 



10. Dê um clique com o botão da direta na sua conexão, que no meu caso é o 
“speedy”. 

 
11. Vai abrir uma janela “Propriedades de (sua conexão aqui)”. 

 



12. Vá na aba “Avançado”. 

 



13. Depois marque a caixa “Permitir que outros usuários da rede se conectem pela 
conexão deste computador � internet”. 

 



14. Após marcar a caixa, vá na opção de seleção logo abaixo e selecione a “Conexão 
local” (sua conexão com a rede). 

 



15. Dê “OK” para salvar as configurações. 

 
16. Se você não usou o mesmo padrão que o meu vai aparecer está janela. Dê sim 

caso queira que mude o range dos ips para a posição 1 (começo da rede). 

 
17. Agora vamos fazer a configuração do PC2. 
18. Primeiramente vamos em “Iniciar”. 

 
19. Depois em “Painel de controle”. 

 



20. Depois em “Conexões de rede” (lembrando que sempre uso painel de controle 
em modo clássico). 

 
21. Agora estamos enxergando a “conexão local”, que é a conexão do PC2 com a 

rede. 

 
22. Clique com o botão da direta na “conexão local” e vá em “propriedades”. 

 



23. Vai abrir uma janela “Propriedades da conexão local”, no quadrado branco cheio 
de opções procure por “Protocolo TCP/IP” e de dois cliques. 

 
24. Vai abrir uma outra janela “Propriedades do protocolo TCP/IP” nele você vai 

entrar com os dados correspondente a sua rede. Na minha rede o PC2 está 
configurado desta forma: IP 192.168.0.2 Mascara: 255.255.255.0 Gateway: 
192.168.0.1 (que é o IP do PC 1, que está conectado diretamente na internet) 
DNS1: 200.204.0.10 DNS2: 200.204.0.138 (A configuração de DNS o seu 
provedor lhe fornece, estes no caso são do Speedy). Após configurar tudo dê 



“OK”. 

 
25. Após isto quando conectar no PC1 vai aparecer este icone nas “conexões de 

rede” do PC2 indicando que a conexão foi compartilhada, agora é só navegar e 
desfrutar da sua internet compartilhada. 

 

 


