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RESUMO
 

 

 

No final dos anos 80 uma rede comercial tinha menos de 5 nós distribuídos em uma área de 300 
m². Nesta época uma prática muito comum entre os fabricantes de rede era apenas pegar um pedaço de 
cabo passando pelo rodapé por trás das mesas até chegarem ao terminal. Com isso ficava difícil haver 
uma padronização entre as redes existentes. Devido ao alto crescimento do cabeamento para 
telecomunicações esta prática se tornava impossível. Por este motivo algumas empresas se reuniram para 
estabelecer padrões e normas para cabeamento, a partir deste momento começou a surgir o conceito de 
cabeamento estruturado. O sistema de cabeamento estruturado veio para coibir e solucionar a maioria dos 
problemas antes enfrentados pelas redes, pois sua instalação é feita de forma minuciosa fazendo com que 
a rede fique confiável, flexível, documentada e com certificado de garantia. Uma rede estruturada deve 
seguir alguns padrões sugeridos pelas normas, que são: Work Area, Cabling Horizontal, Backbone, 
Telecommunication Closet, Equipament Room e Entrace Facilities. Neste trabalho há um projeto de rede 
que mostra como esses padrões são aplicados para construção de rede estruturada na prática, enfatizando 
todos os seus detalhes bem como suas vantagens e mostrando a necessidade de se implementar um 
sistema de cabeamento estruturado dentro de uma organização.
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1 - INTRODUÇÃO

 

 

Atualmente  a  capacidade  de  compartilhar  informações  tornou  o  computador  um  objeto  tão 

importante quanto o telefone.  É importante prestar  atenção na influência  que ele  tem no mundo dos 

negócios, e o quanto pode agilizá-los através do uso dessa tecnologia.

 

As redes evoluem ao mesmo passo que a tecnologia, uma rede corporativa deve suportar várias aplicações 
de dados voz imagem e multimídia. O rápido crescimento na capacidade de processamento, o aumento do 
porte das redes e a necessidade de maior velocidade criam o surgimento de cabeamentos  confiáveis e 
gerenciáveis.

 

Uma empresa bem sucedida quer um bom trabalho em equipe e flexibilidade. Elas enfrentam 

várias mudanças com o passar do tempo que exigem movimentação e reorganização dos funcionários e 

dos seus serviços.

 

  O cabeamento estruturado é projetado para acomodar freqüentes mudanças e acréscimos. É a 

base de uma rede de informações moderna. 

 Mesmo com todas as alterações e desafios que sofre uma empresa,  o sistema de cabeamento 

estruturado pode eliminar a necessidade de interrupção do fluxo de trabalho e tempo inativo da rede.

 

O sistema de cabeamento estruturado é projetado para durar aproximadamente 15 anos sem a 

necessidade de grandes alterações mas para isso é necessário fazer um estudo aprofundado do ambiente a 



ser implementado bem como a previsão de novas tecnologias.

 

Este trabalho faz um estudo completo dentro do tema “cabeamento estruturado”. No capitulo 2 

mostra-se como surgiu a necessidade do uso do cabeamento enfatizando como era a comunicação de 

dados antigamente bem como sua definição e principais vantagens.  No capitulo 3 será apresentada a 

principal norma do cabeamento estruturado, a EIA/TIA – 568 A, que mostrará quais os procedimentos a 

se seguir para que se consiga implementar uma rede flexível e confiável. Já o capitulo 4 faz um estudo 

dos principais meios de transmissão que se utiliza no cabeamento estruturado, bem como equipamentos 

de conexão de rede que também são utilizados. 

 

No  capitulo  5  será  apresentado  um  projeto  de  cabeamento  em  um  ambiente  fictício  muito 

comumente encontrado. O cabeamento encontrado no local foi projetado sem obedecer nenhum critério 

técnico, e por esta razão, causava problemas ao funcionamento da rede. Foi proposto um novo projeto de 

rede para este local utilizando cabeamento estruturado. Neste novo projeto, foram solucionados todos os 

problemas encontrados anteriormente, também foram apresentadas as vantagens de se trocar o antigo 

cabeamento por um novo utilizando este conceito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 - CONCEITOS GERAIS SOBRE CABEAMENTO ESTRUTURADO

 

 

            Já foi o tempo em que qualquer projetista descascava alguns pares de fios e fazia conexões sem 

obedecer  nenhum critério  técnico,  devido  a  isso  ocorriam vários  problemas  em relação  as  redes  de 

computadores, sendo que alguns eram irrecuperáveis. Então houve a necessidade do surgimento de uma 

tecnologia que resolvesse esse tipo de problema na qual pode-se chamar de Cabeamento Estruturado.

 

            Neste  capítulo  apresenta-se  a  evolução  do  cabeamento  nos  últimos  20  anos,  mostrando  os 

benefícios e principais vantagens de sua implementação.

 

 

2.1 – PANORAMA ATUAL DA COMUNICAÇÃO DE DADOS

 

 

            Na tecnologia de processamento e comunicação de dados, os mainframes, sistemas de grande 

porte,  dominavam  o  mercado.  Estes  equipamentos  possuíam  um  alto  custo,  métodos  de  instalação 

específicos,  manutenção  e  crescimento  centralizado.  A  transmissão  de  dados  era  feita  através  de 

cabeamento  proprietário  onde  cada  terminal  possuía  uma  imagem  de  computador  central,  sem  a 

capacidade de processamento.

 

            Estes sistemas necessitavam de aplicativos dedicados e sistemas de segurança para realização de 

processamento, armazenamento, compartilhamento de informações, back-up, impressão entre outras.



 

            Contudo  observou-se  que  o  mercado  reagiria  as  essas  dificuldades  a  partir  da  criação  de 

computadores pessoais (PC) com razoável capacidade de processamento e armazenamento. A partir daí, 

começaram a  surgir  no  mercado sistemas  abertos,  tanto  para aplicativos  quanto  para transmissão  de 

dados.

 

            Com esse advento, surgiu aplicações com maior capacidade de memória e armazenamento, isto 
fez com que as indústrias desenvolvessem rapidamente acessórios mais potentes para essas máquinas 
(Hard Disk, placas, memórias, etc.).

 

            Aplicações  que  utilizavam  imagens,  edição  eletrônica  e  textos,  revolucionavam  o  uso  dos 

computadores.  Neste  momento,  surgiu  no  mercado  o  conceito  de  Work  Station,  o  qual  teria  alta 

capacidade de processamento. 

 

A demanda de microcomputadores começou a crescer de modo gradativo devido ao baixo custo 

em relação aos mainframes. As empresas da área iniciavam seus estudos para a integração de sistemas já 

existentes com microcomputadores. Com isso ambas as partes eram beneficiadas.

 

            Com a integração desses sistemas surgia no mercado o conceito de clientes e servidores, e também 

o  conceito  de  NetWorking e  Downsizing referindo-se  ao  processo  de  implementação  de  redes  de 

microcomputadores. Mas pode-se afirmar contudo que o termo mais utilizado é Rightsizing, que consiste 

no correto dimensionamento da estrutura a ser instalada em função das metas e soluções em informática 

disponíveis.

 

            Com  a  falta  de  normatização  para  redes  locais  de  computadores,  os  fabricantes  utilizavam 

sistemas proprietários de comunicação de dados para atender a demanda do mercado.

 

            A  partir  desse  momento,  conjugado  com  a  evolução  dos  PC’s,  os  fabricantes  e  órgãos 

internacionais  começavam a  desenvolver  normas  e  padrões  para  o  setor.  Com isso,  os  sistemas  de 

computadores começavam a se intercomunicar plenamente, tornando possível o acesso a diversas redes 



de comunicação.

 

            O usuário tendo a liberdade de escolha de marcas, pode tornar mais barato e flexível seu sistema, 

preservando melhor seus investimentos, considerando-se que o lançamento de um novo equipamento está 

condicionado  as  normas  e  padrões  já  existentes.  Sistemas  de  comunicação  usam equipamentos  que 

seguem os padrões, e esses são chamados de Sistemas Abertos [1].

 

 

2.2 – EVOLUÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

 

 

            Há algum tempo atrás, sistemas de comunicação eram desenvolvidos sem nenhum padrão em 

comum, cada fabricante tinha seu próprio sistema de cabeamento. Nesse período qualquer nova geração 

de  computador  necessitava  de  um  específico  sistema  de  cabeamento,  quando  o  mesmo  se  tornava 

obsoleto,  era  necessário  substituí-lo  por  outro  mais  moderno  e  o  sistema  antigo  era  retirado  ou 

abandonado.

 

            Os  edifícios  eram  desenhados  sem  levar  em  consideração  os  serviços  de  telecomunicação 

disponíveis.  As aplicações estavam emergindo e  necessitavam de tipos de cabos diferentes (Ethernet 

operando sobre cabo coaxial 50 Ohms, Token-Ring sobre STP 150 Ohms, etc.).

 

            Durante este período uma instalação típica consistia em cabos UTP utilizando topologia estrela. A 

quantidade de pares variava entre 1 e 25,  e o comprimento máximo dos cabos e número de distribuidores 

eram determinados pelo fabricante [5].

 

            Nos  anos  60,  as  transmissões  feitas  pelos  cabos  de  conexão  eram  transmissões  de  sinais 

desbalanceados sobre cabo par trançado de baixa capacitância. Para transmissões de baixa velocidade 

esse tipo de cabeamento era até razoável, mas como a velocidade vinha se incrementando, esse tipo de 



cabeamento se tornava obsoleto.

 

            Na década de 70, foram introduzidos os mainframes, pela IBM, utilizando cabos coaxiais de 93 

Ohms. Anos mais tarde foi  introduzido o Balun,  que permitia que equipamentos baseados em cabos 

coaxiais suportassem cabo par trançado para aplicações de voz.

 

            Em 1980, surgiu a tecnologia Ethernet a qual difundiu o uso do cabo coaxial de 50 Ohms nos 

edifícios comerciais. Com isso os fabricantes começaram a produzir placas de comunicação de saída com 

jack modular (RJ-45). Essa categoria demandou o primeiro par trançado conhecido como categoria 3 

atualmente.

 

             A metade dos anos 80, em concorrência com a tecnologia Ethernet, a IBM lançou o Token-Ring 

utilizando o par  trançado blindado (STP) com 2 pares de 150 Ohms.  Entretanto o par trançado não 

blindado (UTP) foi crescendo, uma nova faixa de freqüência foi introduzida como uma alternativa ao STP 

para aplicações Token-Ring a 4 e 16 Megabits.

 

Durante este período existiam várias opções de escolha de cabos (STP, UTP, coaxial, fibra óptica, 

etc.) bem como seus conectores (BNC, DB9, DB15, etc.), assim quando um sistema de cabeamento era 

substituído, os cabos antigos eram deixados nos lugares de instalação e os novos eram instalados com 

esses antigos cabos.  Com isso os dutos destinados aos cabos ficavam congestionados e  novos dutos 

tinham que ser construídos.

 

               Devido  ao  alto  crescimento  do  cabeamento  para  telecomunicações,  vários  fabricantes 

introduziram sistemas de cabeamento que pudessem suportar  aplicações de voz e alguns sistemas de 

dados. Com esses crescimentos, os usuários contavam com uma diversidade de escolha de sistema de 

cabeamento de diversos fabricantes, em alguns casos esses sistemas eram compatíveis ou não. Devido a 

essa incompatibilidade concluiu-se que padrões deveriam ser gerados para garantir a compatibilidade 

entre diversos produtos de diversos fabricantes. Para iniciar este trabalho, em 1985 a Eletronic Industry 

Association (EIA) e Telecommunication Industry Association (TIA) organizaram comitês técnicos para 

desenvolverem padrões de sistemas de telecomunicação.



 

            Este  processo  durou  6  anos  até  que  surgisse  o  primeiro  padrão  para  cabeamento  de 

telecomunicação, espaços e dutos, a ANSI/EIA/TIA-568 e a ANSI/EIA/TIA-569, respectivamente.

 

            Desde  então  os  fabricantes  de  sistemas  de  cabeamento  passaram a  produzi-los  sob  normas 

definidas internacionalmente.

 

            Assim foram surgindo os primeiros sistemas de cabeamento integrando sistema de voz, dados e 

vídeos, surgindo assim o conceito no mercado de “Sistema de Cabeamento Estruturado”.

 

            Todo esse trabalho continuou até 1995, até que foi introduzida uma versão final dos padrões 

originando o TIA/EIA Building Telecommunication Wiring Standards. 

 

 

 

2.3 – SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO – DEFINIÇÕES

 

 

            Cabeamento estruturado pode ser definido como sendo uma infra-estrutura única e interligada de 

equipamentos e acessórios de cabos de conexão capaz de suportar múltiplas aplicações de comunicação 

independente  de  seus  fabricantes  incluindo  voz,  dados,  imagem,  sistema  de  controle  de  ventilação, 

aquecimento e ar condicionado, segurança, proteção contra incêndios até sensores de sistemas de energia 

[5].  

 

            O planejamento do cabeamento estruturado é considerado correto quando seguisse regras, normas 

e  conceitos dos padrões de instalação física e lógica,  nacionais e internacionais,  ideais  para o ótimo 

funcionamento das estações.



 

            Como a velocidade do processamento dos equipamentos de informática cresce a cada dia as redes 

devem estar  aptas  a  receber  essas  novas  tecnologias  sem que  haja  necessidade  de  substituição  e/ou 

alteração dos equipamentos, por isso o principal objetivo do cabeamento estruturado é permitir que o 

meio físico seja mantido independente da arquitetura ou dos padrões de redes utilizados.

 

            O cabeamento estruturado é a base sobre a qual as outras tecnologias irão rodar, o que o torna a 

parte mais importante do sistema de informações. Após um minucioso levantamento e uma implantação 

cuidadosa, nenhum investimento em cabeamento será necessário por muito tempo, pois o mesmo não é 

projetado apenas para obedecer as normas de hoje, mas também para que esteja de conformidade para 

acomodar as tecnologias futuras a medida que surjam.

 

            Uma  rede  construída  sobre  sistema  de  cabeamento  estruturado  deve  atender  as  seguintes 

necessidades:

 

•        Fornecer um nível garantido de performance ao sistema.

•        Permitir aplicações e/ou alterações sem que haja perda de flexibilidade

•        Permitir mudanças rápidas dos serviços dos usuários (voz, dados, faz, imagem)

•        Atender os mais variados padrões de redes (10BaseT, Ethernet, 100BaseT, 4 e 16 Mbps Token-

Ring, 100 Base VG, FDDI e ATM).

 

 

2.3.1 – ESTRUTURA DE UM SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

 

 

            A figura 2.1 mostra os vários elementos funcionais que compreende um moderno sistema de 

cabeamento estruturado e como esses elementos se relacionam para criar um sistema total.



 

Esses elementos são:

 

Horizontal Cabling (cabeamento horizontal): É a parte do sistema de cabeamento estruturado que 

se inicia nas tomadas de telecomunicação (Outlets), onde os computadores são ligados à rede e termina 

com sua conexão nos Telecommunication Closets.

 

Vertical  Cabling  (Cabeamento  Vertical  o  do  Backbone):  Sua  função  é  conectar  os 

Telecommunication  closets,  equipament  room,  e  entrance  facilities  ao  sistema  de  cabeamento  dos 

edifícios.

 

Work Area (Área de Trabalho): É o espaço delimitado entre os outlets, que fica na extremidade do 

cabeamento estruturado, até as estações de trabalho, que podem ser, telefone, computadores, etc.

 

Telecommunication  Closets  (Armário  de  Telecomunicação):  É  o  gabinete  onde  irá  conter  os 

vários equipamentos de conexão de rede. Sua função é servir como ponto de conexão para o cabeamento 

horizontal.

 

Equipment Room (Sala de Equipamentos): É uma sala localizada em um ponto estratégico do 

edifício, onde irá conter todos os equipamentos que a rede utiliza.

 

Entrance Facilities (Facilidade de Entrada): É o ponto do edifício onde irá servir de interface entre 

o meio externo e o sistema de cabeamento estruturado [5].

 

 



Figura 2.1: Estrutura do sistema de Cabeamento estruturado.

 

 

 

2.4 – BENEFÍCIOS FINANCEIROS

            

 

Sistema de cabeamento estruturado será mantido independente dos equipamentos e componentes 
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da rede.  Ele  requer  atualizações  mínimas,  que por  fim permitirá  uma enorme economia de tempo e 

dinheiro.  Um sistema de alta performance pode aumentar mais a vida útil de sua rede por um custo 

mínimo de  incremento.  Assim,  a  escolha  de  um sistema  de  cabeamento  estruturado  poderá  atender 

antecipadamente exigências futuras e de maneira satisfatória, isso se torna uma atitude de bom senso.

 

            Mas existe ainda quem improvise o cabeamento sem nenhum plano e estudo prévio, uma prática 

comum é ir apenas conectando um equipamento ao outro conforme surgirem as necessidades da empresa. 

Dados mostram que 80% dos problemas de redes são devidos a esse cabeamento mal desenvolvido.

 

Assim a empresa que dispõe desse tipo de serviço terá  constantes problemas,  e toda vez que 

ocorrer um desses problemas ela terá que investir dinheiro para solucioná-lo, e também cada vez que a 

empresa desejar aumentar um terminal na rede, será necessário um novo cabeamento, e cada vez mais 

suas despesas irão aumentar. 

 

 

2.5 – CONCLUSÃO

 

 

            O sistema de cabeamento estruturado é vital para uma organização. Não importa quanto a rede 

cresça, o sistema de cabeamento estruturado é confiável e flexível e irá adaptar as novas tecnologias que 

surgirem. Alem disso, ele irá, sem dúvida, proporcionar uma excelente relação custo/beneficio para a 

organização. A escolha do cabeamento é uma decisão muito importante que influenciará na performance 

de toda a rede.

 

 

 

 

 



 

3 - ESTRUTURA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO: NORMA EIA/TIA 568A

 

            A norma EIA/TIA 586A especifica o sistema de cabeamento estruturado para aplicações genéricas 

de  telecomunicações  independente  dos  produtos  e  marcas  utilizadas.  Esta  norma  também estabelece 

critérios  técnicos  e  de  performance  para  configuração  de  vários  sistemas  de  cabeamento  e  para  o 

relacionamento e conexão de seus vários elementos ativos.

 

 

3.1 – HORIZONTAL CABLING

 

 

3.1.1 – DEFINIÇÃO

 

 

            Horizontal  Cabling  é  a  parte  do sistema de cabeamento  estruturado que  vai  das  tomadas  de 

telecomunicação  (Outlets  Telecommunication)  localizados  na  Work  Area  até  o  horizontal  Cross-

Connection localizado nos Telecommunication Closet. O termo “horizontal” é usado para referir-se aos 

cabos que correm horizontalmente através dos dutos de distribuição até chegarem ao seu destino, que é o 

Cross-connection.

 

            Para atender os requerimentos de telecomunicação de hoje, o Horizontal Cabling deve facilitar a 

manutenção e relocações contínuas, deve-se adaptar as aplicações, equipamentos e mudanças futuras. A 

maior parte dos cabos de um edifício é relacionada ao Horizontal Cabling, e por isso que ele é bem menos 

acessível  que  o  Backbone.  Esse  fator  deve  ser  levado em consideração  devido  ao  tempo,  esforço  e 

conhecimento que são exigidos para fazer mudanças nesta estrutura que são extremamente altos além do 

acesso ao Horizontal  Cabling causar interrupções às atividades dos usuários.  Isto torna a escolha do 

Horizontal Cabling um fator muito importante para o projeto de cabeamento estruturado [5]. 



 

            Para o projeto do Horizontal Cabling, os seguintes itens devem ser considerados:

 

a)      Serviço de voz

b)      Equipamentos comutadores de serviço de telecomunicação

c)      Comunicação de dados

d)      Redes locais

e)      Outros serviços (segurança, sistema de videoconferência, etc.) 

 

A figura 3.1 mostra os elementos do Horizontal  Cabling e  como estes se relacionam entre si 

dentro do sistema.

Figura 3.1: Elementos do Horizontal Cabling.
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LEGENDA:

                   Cross connect

HC                  Horizontal cross connect

 

 

                       Telecommunication outlet connector

TC                  Telecommunication closet

                       Ponto de transição

WA                 Work area

 

 

3.1.2 – TOPOLOGIA

 

            

            A topologia básica do Horizontal Cabling é a topologia estrela. Cada Outlet da Work Area é 

conectada diretamente ao Cross connection horizontal localizado no Telecommunication Closet, que deve 

estar no mesmo pavimento da Work Area. Derivações de pontes e emendas não são permitidas.

 

 

3.1.3 – DISTÂNCIAS

 

 

            Para qualquer  tipo de cabo utilizado no Horizontal  Cabling a distância não deve exceder  90 

metros,  que corresponde ao comprimento total  do cabo desde o Outlet,  na Work Area,  até os Cross 

 Terminação mecânica
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connection, no Telecommunication Closet. Essas limitações de distâncias são importantes, pois garantem 

que as aplicações de dados funcionem adequadamente.

            

No Telecommunication closet, um mínimo de 3 metros de folga é recomendado. Na Work Area um 
mínimo de 30 cm da folga para cabo UTP  CAT5 deveria ser provido para cada Outlet, e um mínimo de 1 
metro para cabo de fibra óptica. Durante a instalação do Horizontal Cabling uma folga extra dos cabos 
deve ser provida em cada segmento afim de facilitar as operações de terminação e acomodar as possíveis 
relocações de terminações.

            

No Cross connection, o comprimento máximo para Patch Cables e jumper utilizados para conectar 

o cabo horizontal ao Backbone não deve exceder 6 metros. Veja um exemplo da disposição dos cabos na 

figura 3.2.
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Figura 3.2: Distâncias máximas para Horizontal Cabling.

 

 

3.1.4 – COMPONENTES

 

 

            Em seguida são descritos os elementos que compõe o Horizontal Cabling.

 

 

3.1.4.1 – PATCH CABLE

 

 

            Consiste em um pedaço de cabo UTP categoria 5 com plug RJ45 nas extremidades, este cabo não 

pode exceder a distância da 6 metros. Sua função é interligar dois painéis de conexão ou um painel e um 

equipamento facilitando assim a manutenção ou alteração de configuração. 

 

 

3.1.4.2 – PACTH PANEL

 

 

            É  composto  pelo  agrupamento  de  tomadas  RJ45  e  sua  instalação  é  feita  em  gabinetes  de 

19’(polegadas). Sua função é receber os cabos horizontais que saem da Work Area, e conectá-los a um 

equipamento  de  rede  compatível,  essa  conexão  é  feita  por  Patch  cables,  com  isso  fica  facilitada  a 

manutenção e alteração da rede.



 

 

3.1.4.3 – OUTLETS

 

 

            São as tomadas de cada estação, é um subsistema composto por um espelho com previsão para 

instalação de no mínimo duas tomadas RJ45. A primeira tomada deve ser suportada por um cabo UTP 4 

pares de 100 Ohms (recomenda-se categoria 5). O segundo deve ser suportado a partir da escolha de um 

cabo UTP 4 pares de 100 Ohms ou duas fibras ópticas multímodo 62.5/125 microns, como ilustrado na 

figura 3.3:

 

Figura 3.3: Saída de Telecomunicação

 

 

3.1.4.4 – PATCH CORDS
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            É composto por um cabo UTP categoria 5 com plugs RJ45 nas suas extremidades. Sua função é 

interligar os Outlets de Telecomunicação, na Work Area, ao um equipamento ativo (microcomputador, 

telefone, etc). A distância máxima permitida para este cabo é 3 metros [6].

 

 

3.1.5 – CABOS RECONHECIDOS

 

 

            Para o Horizontal Cabling, são reconhecidos três tipos de cabos:

 

a)      Cabo Par Trançado não blindado de 4 pares 100 Ohms(UTP – Unshielded Twisted-Pair)

b)      Cabo Par Trançado Blindado de 2 pares 150 Ohms (STP – Shielded Twisted-Pair)

c)      Cabo Fibra Óptica com duas fibras de 62.5/125 microns.

 

 

Dentro destas normas o cabo coaxial de 50 Ohms é reconhecido, mas não é recomendado para 

novas instalações.

 

            Para Cabos UTP, são especificadas 3 categorias:

 

            Categoria 3: São cabos UTP 100 Ohms e Hardwares associados, os quais possuem características 

de transmissão de até 16 Mhz e taxas de transmissão de 10 Mbps.

 



Categoria 4: São cabos UTP 100 Ohms e Hardwares associados, os quais possuem características 

de transmissão de até 20 Mhz e taxas de transmissão de 16 Mbps.

 

Categoria 5: São cabos UTP 100 Ohms e Hardwares associados, os quais possuem características 

de transmissão de até 100 Mhz e taxas de transmissão de 100 Mbps.

 

 

 

3.1.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

a)      Todos os cabos de conexão devem ser terminados em um Hardware de conexão dentro da 

mesma categoria ou superior.

 

b)      O hardware de conexão utilizado com sistema baseado em cabos UTP 100 Ohms deverá ser 

instalado para prever o mínimo de degradação do sinal.

 

c)      Os pares destrançados no ponto de terminação, que são conectados ao hardware não deverá 

ser maior que 13 mm para cabos UTP categoria 5 e 25mm para categoria 4.

 

d)      A tensão máxima a ser aplicada ao cabo UTP 24 AWG de 4 pares não deverá exceder a 110 

N.

 

e)      Nos espaços com terminações UTP, o raio de curvatura do cabo não deverá ser menor que 4 

vezes o diâmetro para cabos horizontais e não deverá ser menor que 10 vezes o diâmetro para 

cabos multipar.



 

f)        O sistema de horizontal Cabling para cabos UTP segue um padrão de pinagem de cores 

(T568A ou T568B) que será descrita posteriormente [5].

 

 

3.2 – VERTICAL CABLING (BACKBONE)

 

 

3.2.1 – DEFINIÇÃO

 

 

            O Cabeamento do Backbone consiste no meio de transmissão, nos Cross-Connects principal e 

intermediário e terminações mecânicas, todos usados para interligar os Telecommunication Closets ao 

Equipament Room e Entrance Facilities dentro de um edifício. O Backbone também inclui equipamentos 

e meios de transmissão para interligar edifícios. Quando esta interligação envolve mais de um edifício, o 

cabo do Backbone é usado através do Entrance Facilities. [4]

 

            A figura 3.4 identifica os principais pontos que envolvem o cabeamento do Backbone.

 

 



Figura 3.4: Backbone

 

 

LEGENDA:

 

X                     Cross Connect

ER                   Equipament Room

HC                  Horizontal Cross Connect

IC                    Intermediate Cross Connect

MC                 Main Cross Connect

TC                   Telecommunication Closet

WA                 Work Area
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├                     Terminação Mecânica 

►                    Outlets

 

            Tipicamente não é economicamente viável instalar o Cabeamento do Backbone por toda a “vida” 

do cabeamento estruturado. Portanto é necessário fazer um planejamento por período para o Backbone, 

onde  cada período deve durar  aproximadamente  10  anos.  Durante  cada período,  o  crescimento e  as 

mudanças na rede devem ser consideradas sem a instalação de um cabeamento adicional, bem como os 

requerimentos  de  serviços.  O  tempo  de  cada  período  deve  ser  calculado  baseado  na  estabilidade  e 

crescimento da organização.

 

            Antes  da  cada  período  deve  ser  planejado  o  tamanho  do  Backbone,  o  número  máximo  de 

conexões para cada Telecommunication closet, equipament room e entrance Facilities.

 

            Ao planejamento do Backbone, deve-se tomar cuidado no sentido de se evitar áreas de alto grau 
de interferência eletromagnética, quando utilizados cabos metálicos (Norma EIA/TIA-569) [5].

 

3.2.2 – TOPOLOGIA

 

            O sistema de cabeamento do Backbone deve ser construído seguindo uma topologia estrela, onde 

cada horizontal cross connect localizado em um Telecommunication closet é cabeado até um  Main cross 

connect ou intermediate cross connect e a partir daí a um Main cross connect. A figura 3.4 ilustra também 

a topologia estrela do Backbone.[1]

            Não deverá existir mais do que 2 níveis de hierarquia de cross connect dentro do Backbone. A 

partir  do  horizontal  cross  connect  até  o  main  cross  connect  não  deverá  existir  mais  do  que  um 

intermediate cross connect, formando assim dois níveis hierárquicos. Um nível hierárquico é o main cross 

connect e o outro é o intermediate cross connect. O horizontal cross connect nao é considerado parte 

integrante do Backbone.



            Esta implicação de dois níveis hierárquicos dentro do cabeamento do Backbone se dá pelo fato de 

não poder existir mais do que 3 cross connect entre 2 horizontal cross connect, isto é imposto pois poderá 

ocorrer degradação do sinal em sistemas passivos e também para facilitar  expansões e alterações no 

sistema.

            Pode acontecer também de sistemas de cabeamento do Backbone serem projetados para operar 

sob topologia não estrela, como anel ou barramento, neste caso seria necessário o uso de interconexão 

apropriada, equipamentos eletrônicos ou adaptadores dentro do Telecommunication closet.

            

3.2.3 – CROSS CONNECTIONS

 

            Cross connect é definido com sendo uma facilidade (equipamento) que permite as terminações dos 

cabos. Ele é utilizado para conexões entre o horizontal cabling e o Backbone, e entre o horizontal cabling 

e equipamentos ativos com múltiplas portas de saída.

 

3.2.4 – CABOS RECONHECIDOS

 

            O sistema do Backbone reconhece alguns tipos de cabos devido a grandes faixas de serviços a 

áreas geográficas que serão utilizados.  O padrão especifica os meios de transmissão que serão utilizados 

individualmente ou em combinação dentro do Backbone. Os cabos são:

 UTP – 100 Ohms 

 STP – 150 Ohms 

 Fibra óptica multímodo 62.5/125m 



 Fibra Óptica monomodo 

 

3.2.4.1 – CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DOS CABOS

 

            A escolha do cabo de distribuição do Backbone vai depender das características das aplicações 

específicas. Os fatores que influenciam nesta escolha são:

 

•        Flexibilidade em relação aos serviços suportados.

•        Vida útil esperada do Backbone

•        Tamanho do local e quantidade de usuário.

Em uma rede, os serviços dos usuários variam ao longo do tempo e a medida em que se troca de 
usuários. Sempre que possível, estes serviços devem ser previstos antes do projeto.

 

Quando não se conhecem os tipos de dados que serão tratados na rede, os piores casos devem ser 
considerados para estudo do cabeamento do Backbone.

 

Cada tipo de cabos reconhecido para o Backbone possui características individuais, sendo úteis em 
uma variedade de aplicações. Dentro do Backbone um único cabo pode não satisfazer os requerimentos 
dentro de uma área de serviço. Sendo assim faz-se necessário a utilização de mais de um tipo de cabo 
dentro do Backbone. Neste caso considera-se:

 

•        Diferentes tipos de cabos deverão utilizar a mesma arquitetura com a mesma localização para o 
cross connect, terminações mecânicas e distribuidores gerais de entrada.

•        No mínimo um cabo de fibra óptica deverá estar disponível para cada segmento de cabo que é 
utilizado no Backbone que excede 90 m de comprimento.

 

 

3.2.5 – DISTÂNCIAS DO BACKBONE 



 

 

As distâncias máximas do Backbone são dependentes do tipo de aplicação que são utilizados na rede. 
Para minimizar as distâncias dos cabos é recomendável seguir as seguintes dicas:

 

•        Localização do main cross connect seja próxima da área servida por ele.

•        As instalações que excedam os limites das distâncias devem ser divididas em áreas, onde cada 
uma pode ser suportada por um Backbone dentro do escopo padrão.

 

As distâncias recomendadas para os respectivos cabos são as seguintes:

 

TIPO DO CABO COMPRIMENTO

UPT – 100 OHMS 800 M

STP – 15 OHMS 90 M

FIBRA OPTICA MULTIMODO 
62.5/125m

2.000 M

FIBRA OPTICA MONOMODO 3.000 M

 

            

 

Observações:

 

•        A distância para fibra óptica monomodo é de 60 Km, mas essa distância é considerada muito 
extensa, portanto está fora deste escopo.

•        Aplicações específicas podem aparecer ao longo do tempo, o qual pode não operar 
adequadamente dentro das distâncias especificadas, neste caso pode ser necessário o uso de 
repetidores ou regeneradores de sinal.

•        Para aplicações de dados em alta velocidade o uso de cabos UPT e STP categorias 3, 4 e 5 será 
limitada a uma distância total de 90 m, isso se considerando 5 m a cada fim de conexão ao 
equipamento [5].



 

 

3.3 – WORK AREA

 

 

3.3.1 – DEFINIÇÃO

 

 

A work area para redes locais é o ponto onde se localizam as estações de trabalho, que podem ser 
aparelhos telefônicos, computadores  ou qualquer dispositivo de telecomunicação que é operado pelo 
usuário. Para efeito de dimensionamento são instalados no mínimo 2 pontos de telecomunicação em uma 
área de 10 m²[6].

 

É fundamental que um projeto criterioso avalie detalhadamente cada local de instalação dos pontos, pois 
problemas de dimensionamento podem onerar as expansões. Já em alguns casos é necessário substituir a 
infraestrutura projetada.

 

 

3.3.2 – PATCH CORDS UPT

 

 

Patch cords são os cabos que ligam os equipamentos aos outlets telecommunication. O 
comprimento máximo do Patch cord é 3 m como descrito no item 1.4.

 

O cabo utilizado na Patch cord deve ser da mesma categoria ou maior que a utilizada no horizontal 
cabling.

 

3.3.3 – PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA

 

 

Os Patch cords ópticos devem ter 2 fibras sobre a mesma capa onde estas fibras devem ser do 
mesmo tipo da cabeamento que está sendo construído.



 

Esse tipo de Patch cords deve ser terminado em conectores tipo 568SC. Os conectores tipo ST são 
reconhecidos apenas para instalações existentes e não deverão ser considerados em novos projetos.

 

 

3.3.4 – OUTLETS TELECOMMUNICATION

 

 

Os outlets são tomadas de telecomunicações localizadas na work area onde serão conectados os 
Patch cords como descrito no item 1.4.3.

 

Todos os cabos de 4 pares deverão ser terminados nas 8 posições do conector fêmea na work area. 
O posicionamento dos fios dentro do conector deverá seguir o padrão EIA/TIA-568A de acordo com a 
figura 3.5 abaixo. 

 

1 – branco/verde (W – G) 1 - branco/laranja (W – O)

2 – verde (G) 2 – laranja (O)

3 – branco/laranja (W – O) 3 - branco/verde (W – G)

4 – azul (BL) 4 – azul (BL)

5 – branco/azul (W – BL) 5 - branco/azul (W – BL)

6 – laranja (O) 6 – verde (G)
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7 – branco/marrom (W – BR) 7 - branco/marrom (W – BR)

8 – marrom (BR) 8 – marrom (BR)

Figura 3.5:  Esquema de cores para cabo par trançado

 

OBS: o governo federal dos Estados Unidos, na publicação FIPS PUB 174 reconhece apenas a 
designação T568A.

 

Os cabos que servem os Outlets deverão ser terminados em outlets cobertos por espelhos, os que o 
identificam para uso em telecomunicação.

 

Quando o outlet é utilizado para receber cabo de fibra óptica bem como o cross connect, seus 
conectores deverão ser do tipo 568SC ou SC. Esse tipo de outlet deve terminar, no mínimo, 2 fibras 
ópticas em adaptadores ST ou SC. Eles também deverão ter um mecanismo para assegurar um raio 
mínimo de curvatura para fibras de 30 mm, além de espaço no seu interior para armazenagem adicional 
de no mínimo 1 m de fibra óptica para uso ou manutenção futura. 

 

 

3.3.5 – ADAPTAÇÕES ESPECIAIS

 

 

O cabeamento da Work Area pode variar de acordo com a aplicação. Um cabo com conectores 
idênticos em ambas as pontas é normalmente utilizado. Desta maneira adaptações poderão ser 
necessárias, sendo feitas obrigatoriamente externas aos outlets. Algumas destas adaptações são:

 

•        Um cabo especial é requerido quando um conector de um equipamento é diferente do conector 
do outlet.

•        Adaptador em “Y” (Spliter) é requerido para utilizar dois serviços distintos no mesmo cabo 
(voz e dados, por exemplo).

•        Transposição de pares para compatibilidade em aplicações específicas (fora do sistema de 
cabeamento).

•        Alguns equipamentos de telecomunicações requerem resistores de terminação na Work Area 
(terminação ISDN, por exemplo) [5].

 



 

3.4 – TELECOMMUNICATION CLOSET

 

 

3.4.1 – DEFINIÇÃO

 

 

Telecommunication Closet é o local que servirá como centro de telecomunicação, isto é, a 
terminação dos cabos do Horizontal Cabling, e também é considerado o ponto de transição entre o 
Backbone e o Horizontal Cabling.

3.4.2 – FUNÇÕES

 

 

 O Telecommunication Closet tem como função básica servir de terminação para os cabos. Os 
cabos do Horizontal Cabling são terminados em hardware de conexão compatíveis que ficam dentro do 
Telecommunication Closet, da mesma forma acontece com o Backbone, seus cabos são terminados no 
Telecommunication Closet em algum hardware compatível.

 

É dentro do Telecommunication Closet que estão localizados os cross connect do horizontal 
cabling e também do Backbone, permitindo uma conectividade flexível enquanto estende vários serviços 
aos outlets.

 

O Telecommunication Closet provê um ambiente controlado para equipamentos de 
telecomunicações, hardware de conexão e gabinetes, acomodando emendas de fibras ópticas, permitindo 
a disponibilidade de serviços a uma porção de edifícios.

 

Pode existir mais de um Telecommunication Closet em um pavimento, sendo necessário para 
conseguir manter as restrições de distâncias do horizontal cabling.

 

 

 

3.4.3 – LOCALIZAÇÃO

 



 

 

É recomendável que o Telecommunication Closet seja localizado próximo ao centro geográfico da 
área que está sendo servida por ele, afim de obter uso otimizado do horizontal cabling, respeitando a 
distância máxima de 90 m e também para evitar custos desnecessários com a instalação de outro 
Telecommunication Closet.

 

 

3.4.4 – DIMENSÕES

 

 

As dimensões do Telecommunication Closet são calculadas de acordo com a área que está sendo 
servida por ele. As dimensões recomendadas são baseadas levando-se em consideração uma Work Area 
de 10 m².

 

Quando a área ultrapassar 1.000 m² será necessário Telecommunication Closet adicionais. As 
áreas e dimensões recomendadas são descritas abaixo:

 

ÁREA SERVIDA TAMANHO MÍNIMO

500 M² 3 x 2,2 M

800 M² 3 x 2,8 M

1.000 M² 3 x 3,4 M

 

 

 

3.4.5 – ILUMINAÇÃO 

 

 

A iluminação dentro do Telecommunication Closet deve ter um mínimo de 540 LUX (50 Wats) medidas 
no ponto de terminação. Isto é necessário para instalação e manutenção dos cabos.



 

 

3.4.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

•        O Telecommunication Closet deve ser adequado para acomodar equipamentos de 
telecomunicações, cross connect para terminação dos cabos além de ser dedicado para uso 
exclusivo de telecomunicações.

•        O acesso ao Telecommunication Closet deve ser restrito a pessoas autorizadas que tenham 
funções exclusivas de manutenção e administração.

•        O Telecommunication Closet deve conter um mínimo de 3 tomadas elétricas de 127 VAC 
através de circuitos dedicados.

•        O local onde for instalado o Telecommunication Closet deve estar livre de infiltração.

•        A temperatura do Telecommunication Closet deve estar entre 10 e 35° C e umidade relativa em 
85%(sem instalação de equipamento ativo) ou 18 e 24 °C e umidade relativa entre 30 e 35%(com 
instalação de equipamento ativo) [6].

 

 

3.5 – EQUIPAMENT ROOM

 

 

3.5.1 – DEFINIÇÃO

 

 

            O Equipament Room provê um ambiente controlado para equipamentos de telecomunicação, 
hardware de conexão, gabinetes de emendas de fibras ópticas, aterramento eletricidade e elementos de 
proteção.

 

O Equipament Room é considerado distintos em relação ao Telecomminication Closet devido a 
complexidade e natureza dos equipamentos que cada um suporta. O Equipament Room é capaz de prover 
uma ou todas as funções de um Telecommunication Closet.

 

3.5.2 – FUNÇÕES 

 



 

Sua função básica é servir de terminação para os cabos do Backbone. Dentro dele estará contido o 
main cross connect ou intermediate cross connect. O Equipament Room deverá acomodar todos os 
equipamentos e componentes do backbne bem como outros componentes da rede local.

 

 

3.5.3 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 

 Localização próxima ao centro geográfico do prédio e de utilização exclusiva; 

 Dimensões mínimas: 3,00 m x 4,00 m ou 12 m2; 

 Livre de infiltração de água; 

 Ambiente com porta e de acesso restrito; 

 Temperatura entre 18 e 24° C com umidade relativa entre 30% e 55%; 

 Iluminação com no mínimo 540 lux com circuito elétrico independente; 

 Piso composto de material anti-estático; 

 Alimentação  elétrica  com  circuitos  dedicados  direto  do  distribuidor  principal  com 
instalação de quadro de proteção no local; 

 Mínimo de 3 tomadas elétricas tripolares (2P+T) de 127 VAC, com aterramento; 

 Proteção da rede elétrica por disjuntor de no mínimo 20A; 

 Dissipação mínima de 7.000 BTU/h [6]. 

 

 

3.6 – ENTRANCE FACILITIES

 

3.6.1 – DEFINIÇÃO

 

 

         Entrance Facilities consistem em cabos, hardware de conexão, equipamentos de proteção e outros 
elementos necessários para conectar o cabeamento externo ao sistema de cabeamento estruturado.

 

 



3.6.2 - PROTEÇÃO ELÉTRICA 

 

A proteção elétrica para sistema externos são determinadas pelas normas da ABNT. O Backbone 

que é utilizado para interligação de edifícios requer equipamentos de proteção.

 

3.6.3 – LOCALIZAÇÃO

 

O Entrance Facilities deve estar localizado em uma área seca não sujeita a umidade, e se possível, 

mais próxima do Backbone.

 

3.7 – CONCLUSÃO

 

Os seis itens que compõe este capítulo faz parte de uma das normas mais importantes do sistema de 

cabeamento estruturado, a norma EIA/TIA-568. Para a construção desse sistema é necessário que seja 

implantado todos esses itens. Cada um é parte integrante do outro, se o projetista seguir a fundo todas as 

normas impostas por cada um deles, terá um sistema muito mais seguro, flexível e principalmente um 

sistema que terá uma “vida” útil muito grande e com um mínimo de problemas.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – MEIOS DE TRANSMISSÃO E EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO

 



 

Para conectar os micros a uma rede é necessário utilizar algum tipo mídia, a mais utilizada é o 

cabo. Este capítulo apresenta uma análise dos tipos de cabos mais comuns para se utilizar em redes, bem 

como as vantagens e desvantagens de cada um como meio de transmissão. Também serão discutidas as 

funções básicas de alguns equipamentos de conexão de redes.   

 

4.1 – CABO COAXIAL

 

Consiste num fio de cobre rígido que forma o núcleo, envolto por um material isolante que, por 

sua vez, é envolto em um condutor cilíndrico, freqüentemente na forma de uma malha entrelaçada. O 

condutor externo é coberto por uma capa plástica protetora, que o protege contra o fenômeno da indução, 

causada por interferências elétricas ou magnéticas. A figura 4.1 mostra o cabo coaxial 

Figura 4.1:  Cabo Coaxial

 

Além de sua utilização em redes locais, o cabo coaxial, é muito usado para sinais de televisão, como por 
exemplo transmissão de TV a cabo. Muitas empresas também o usam na construção de sistemas de 
segurança, sistemas de circuitos televisivos fechados e outros. 

 

O cabo coaxial, como qualquer outro cabo, possui algumas vantagens e desvantagens. Dentre as 
vantagens podemos citar:  fácil instalação, baixo custo quando instalado em barramento único sem uso de 
HUB, possui imunidade a ruído de crosstalk, fuga eletromagnética baixa, etc. e as desvantagens são: 
limites rígidos de comprimento, até 30 nós num segmento de tamanho máximo, detecção de falhas 
dificultada, alto custo em relação ao cabo par trançado [2].
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4.1.1 – CUIDADOS AO INSTALAR

 

   

É necessário verificar a qualidade dos elementos que constituem o cabeamento: cabos, conectores 

e terminadores. Esses devem ser de boa qualidade para evitar folgas nos encaixes, o que poderia causar 

mal funcionamento a toda rede.

 

Os cabos não podem ser trassionados, torcidos, amassados ou dobrados em excesso pois isso pode 

alterar suas características físicas.

 

 

4.1.2 - CONECTORES 

 

 
O tipo mais comum de conector usado por cabos coaxiais é o BNC (Bayone-Neill-Concelman). 
Diferentes tipos de adaptadores estão disponíveis para conectores BNC incluindo conectores T, 
conectores barril e terminadores. Os conectores são os pontos mais fracos em qualquer rede.  O conector 
BNC é mostrado na figura 4.2 abaixo

  

Figura 4.2:  Conector BNC

    
 
4.1.3 – CABO COAXIAL X CABO PAR TRANÇADO
 
 
As características de transmissão de dados em cabo coaxial são consideravelmente melhores do que em 
par trançado. Quando usado em conjunto com técnicas de transmissão de banda larga oferece uma largura 
de banda que pode ir até aos 300 Mbps. Isso abre a possibilidade de ser usado como base para uma rede 
de cabo partilhado, com parte da largura de banda sendo usada para transmissão de dados, e o restante 
para a transmissão de outras informações, tais como sinais TV ou voz digitalizada. 
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O cabo coaxial tem uma atenuação mais baixa que o par trançado (especialmente a altas freqüências) o 
que significa que tem menos necessidade de repetidores. Dado que a blindagem do cabo é parte do 
circuito do sinal, a terra pode introduzir ruído. Uma segunda blindagem resolve o problema, 
representando no entanto um custo adicional.
 
    Comparado com o par trançado, o cabo coaxial tem uma imunidade de ruído de cross-talk bem melhor, 
e uma fuga eletromagnética mais baixa. Porém, com relação ao custo, o do cabo coaxial é mais elevado 
do que o do par trançado, principalmente quando se pensa em termos de interfaces para ligação do cabo.
 

4.1.4 -  CABO COAXIAL FINO

 

  

            Também conhecido como CABO COAXIAL BANDA BASE ou 10BASE2,  é  utilizado para 

transmissão  digital,  sendo  o  meio  mais  largamente  empregado  em  redes  locais.  O  sinal  é  injetado 

diretamente no cabo. A topologia mais usual é a topologia em barra. A construção e blindagem do cabo 

coaxial proporcionam a ele uma boa combinação de alta largura de banda e excelente imunidade a ruído. 

A largura de banda depende do tamanho do cabo. 

 

            A especificação 10BASE2 refere-se à transmissão de sinais Ethernet utilizando esse tipo de cabo. 
O 2 informa o tamanho máximo aproximado do cabo como sendo de 200 metros. Na verdade, o 
comprimento máximo é 185 metros[2]. 
 
            A impedância utilizada nesta modalidade de transmissão é de 50 Ohms. As taxas variam de 10 a 
50 Mbps e o tempo de trânsito de 4 a 8 ns/m. 
  

Figura 4.3:  Cabo Coaxial Fino
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As vantagens do cabo coaxial fino são as seguintes: maleável; fácil de instalar; sofre menos 
reflexões do que o cabo coaxial grosso, possuindo maior imunidade a ruídos eletromagnéticos de baixa 
freqüência. 

 

 

4.1.5 – CABO COAXIAL GROSSO

 
 
Também conhecido como CABO COAXIAL BANDA LARGA ou 10BASE5, é utilizado para 
transmissão analógica. Possui uma blindagem geralmente de cor amarela. A especificação 10BASE5 
refere-se à transmissão de sinais Ethernet utilizando esse tipo de cabo. O 5 informa o tamanho máximo 
aproximado do cabo como sendo de 500 metros. 
 
Esse cabo tem uma cobertura plástica protetora extra que ajuda manter a umidade longe do centro 
condutor. Isso torna o cabo coaxial grosso uma boa escolha quando se utiliza grande comprimento numa 
rede de barramento linear. Durante a instalação, o cabo não necessita ser cortado pois o conector 
(vampire tap) o perfura. 
 
A impedância utilizada nesta modalidade de transmissão é de 75 Ohms. Seu diâmetro externo é de 
aproximadamente 0,4 polegadas ou 9,8 mm. 
 
As vantagens desse tipo de cabo são as seguintes: comprimento maior que o coaxial fino; é muito 
utilizado para transmissão de imagens e voz, mas este é um cabo de difícil instalação. Veja este tipo de 
cabo na figura 4.4:
 

Figura 4.4:  Cabo coaxial grosso
 

 

4.1.6 – CABO COAXIAL GROSSO X CABO COAXIAL FINO
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Uma diferença fundamental entre os cabos coaxiais finos e grossos é que sistemas em banda larga 
(coaxial grosso) necessitam de amplificadores analógicos para amplificar periodicamente o sinal. Esses 
amplificadores só transmitem o sinal em um sentido; desse modo, um computador enviando um pacote 
não será capaz de alcançar os computadores a montante dele, se houver um amplificador entre eles. Para 
contornar esse problema, foram desenvolvidos dois tipos de sistemas em banda larga : com cabo duplo e 
com cabo único.
 
 
4.2 – CABO PAR TRANÇADO
 

 

            O par trançado é  o meio de transmissão mais antigo e ainda mais usado para aplicações de 

comunicações. Consiste em dois fios idênticos de cobre, enrolados em espiral, cobertos por um material 

isolante, tendo ambos a mesma impedância para a terra, sendo desse modo um meio equilibrado. Essa 

característica ajuda a diminuir a susceptibilidade do cabo a ruídos de cabos vizinhos e de fontes externas 

por toda sua extensão.

 

A aplicação mais comum do par trançado é o sistema telefônico. Quase todos os telefones estão 

conectados  à  estação  central  da  companhia  telefônica  por  par  trançado.  Os  pares  trançados  podem 

percorrer diversos quilômetros sem amplificação, mas quando se trata de distâncias mais longas, existe a 

necessidade de repetidores.

 

Sua  transmissão  pode  ser  tanto  analógica  quanto  digital,  apesar  de  ter  sido  produzido 

originalmente para transmissão analógica. A largura de banda depende da espessura do fio e da distância 

percorrida, mas em muitos casos é possível alcançar diversos Mbps em alguns quilômetros. Devido ao 

custo e ao desempenho obtidos, os pares trançados são usados em larga escala e é provável que assim 

permaneçam nos próximos anos.

 

O conector utilizado é o RJ-45, como mostrado na figura 4.5 abaixo: 

  



Figura 4.5:  Conector RJ-45

    

         As  vantagens  do  cabo par  trançado  são:  simplicidade;  baixo  custo  do  cabo  e  dos  conectores; 

facilidade  de  manutenção e  de  detecção  de  falhas;  fácil  expansão;  gerenciamento  centralizado.  E  as 

desvantagens são: necessidade de outros equipamentos como hubs; susceptibilidade à interferência e ao 

ruído, incluindo "cross-talk" de fiação adjacente. 

   

    4.2.1 – PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM (UTP)

 

 

            É composto por pares de fios sendo que cada par é isolado um do outro e todos são trançados 
juntos dentro de uma cobertura externa. Não havendo blindagem física interna, sua proteção é encontrada 
através do "efeito de cancelamento", onde mutuamente reduz a interferência eletromagnética de 
radiofreqüência. A figura 4.6 mostra um corte frontal em um cabo UTP. 

Figura. 4.6: Seção do Cabo

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1036" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:173.25pt;height:93pt'
 fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono1842000_arquivos/image025.gif" o:href="file:///C:/Arquivos%20da%20net/Nova%20pasta/Par%20Trançado_arquivos/utpsecao.gif"/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75"
 alt="rj45" style='width:222pt;height:138.75pt' fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono1842000_arquivos/image024.jpg" o:href="http://www.clubedohardware.com.br/fotos/rede8.jpg"/>
</v:shape><![endif]-->



 

Uma grande vantagem é a flexibilidade e espessura dos cabos. O UTP não preenche os dutos de 

fiação com tanta  rapidez  como os  outros cabos.  Isso aumenta o número de conexões  possíveis  sem 

diminuir seriamente o espaço útil. Os fios do cabo UTP são entrelaçados como mostrado na figura 4.7. 

 

  

Figura 4.7: Cabo par trançado sem blindagem

 

            Com  o  aumento  das  taxas  de  transmissão,  cabo  par  trançado  de  melhor  qualidade  foi 

gradativamente  sendo  produzidos.  Dado  a  grande  evolução  apresentada  desde  os  primeiros  pares 

utilizados em telefonia, criou-se uma qualificação para cabos sem blindagem. Tal classificação distingue 

5 categorias- de cabos UTP, que são elas:  

 

TIPO
USO

TAXA

Categoria 1 Voz -

Categoria 2 Dados 4 Mbps (LocalTalk)

Categoria 3 Dados 16 MHz (Ethernet)
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Categoria 4 Dados 20 MHz (Token Ring)

Categoria 5 Dados 100 MHz (Fast Ethernet)

  

   

Os pares trançados da categoria 3 consistem em dois fios encapados e  trançados. Em geral, quatro 
pares desse tipo são agrupados dentro de uma capa plástica protetora, onde são mantidos oito fios. Até 
1988, a maioria dos prédios tinha um cabo da categoria 3 ligando cada um dos escritórios a um gabinete 
de fiação em cada andar. Esse esquema permitia que até quatro telefones normais ou dois telefones 
multilinha de cada escritório fossem conectados ao equipamento da companhia telefônica instalado no 
gabinete de fiação. 

Em 1988 foram lançados os pares trançados da categoria 5. Eles eram parecidos com os pares da 
categoria 3, mas tinham mais nós por centímetro e o material isolante era de Teflon, o que resultou em 
menos linhas cruzadas e em um sinal de melhor qualidade nas transmissões de longa distância; isso os 
tornou ideais para a comunicação de computadores de alta velocidade. 

 

4.2.2 – PAR TRANÇADO BLINDADO (STP)

 

Possui uma blindagem interna envolvendo cada par trançado que compõe o cabo, cujo objetivo é reduzir a 
diafonia. Um cabo STP geralmente possui 2 pares trançados blindados, uma impedância característica de 
150 Ohms e pode alcançar uma largura de banda de 300 MHz em 100 metros de cabo. A figura 4.8 
mostra um corte frontal em um cabo STP [2].  

Figura 4.8:  Seção do Cabo

 

Utiliza uma classificação definida pela IBM, baseada em diferentes características de alguns 
parâmetros, como diâmetro do condutor e material utilizado na blindagem, sendo ela: 1, 1A, 2, 2A, 6, 6A, 
9, 9A. O cabo STP é mostrado na figura 4.9:
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