
O Conceito de Cabeamento Estruturado

O CONCEITO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

A rede estruturada e  a que se baseia num sistema de produtos (cabos, adaptadores,
conectores, paine is) padronizados, necessa rios aor formaçae uo de uma rede que possa 
integrar comunicaçae uo de voz, dados e víd deo e que pode ser facilmente 
redirecionada para prover um meio de transmissae uo entre quaisquer pontos de 
rede. A base da rede estruturada e  o cabo de par trançado.

POR QUE UTILIZAR CABEAMENTO ESTRUTURADO?
As primeiras redes locais, surgidas no iníd cio dos anos 80 empregavam a tecnologia 
de cabos coaxiais que, devido a seu baixo custo, permaneceu em uso intenso por 15
anos.

Nos anos 90, pore m, a crescente necessidade por diferentes meios de comunicaçae uo 
nas empresas (dados, telefonia, fax, víd deo, videoconfereiancia, etc.) incrementou 
dramaticamente a necessidade de se criar e manter uma infraestrutura fíd sica de 
comunicaçoe ues organizada e eficiente. Por outro lado, com o aumento do fluxo de 
informaçoe ues de todos os tipos, surgiu o inevita vel aumento de banda (maior 
velocidade), o que acarretou em novas preocupaçoe ues que nae uo existiam no passado.

Ale m do mais, se o sistema de cabeamento for instalado de forma errada, sem a 
observaiancia de normas e procedimentos te cnicos adequados, isso podera  resultar 
na medida em que surgirem problemas operacionais quanto ao funcionamento, 
ampliaçae uo e manutençae uo da rede, criando uma situaçae uo incompatíd vel com a atual 
realidade econoiamica que determina a reduçae uo de todo o tipo de custo 
desnecessa rio nas empresas.

Estatíd sticas apontam para o fato de que o sistema de cabeamento chega a 
responder por ate  47% do total de falhas de uma rede.

O CABEAMENTO ESTRUTURADO

O sistema de cabos estruturado baseia-se na utilizaçae uo de cabos de par trançados, 
abandonando a tecnologia anterior de cabos coaxiais. Com isto, e  possíd vel reduzir o
nu mero de falhas, o tempo de manutençae uo, os custos de mudanças de localizaçae uo 
das estaçoe ues de rede e da ampliaçae uo do sistema. Os sistemas de cabeamento 
estruturado devem ser altamente flexíd veis podendo ser adaptados para operar com
quaisquer tipos de sinais transmitidos pela rede, independentemente dos 
computadores ligados em rede e do layout das instalaçoe ues prediais.
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O custo do sistema de cabeamento geralmente situa-se em torno de 5% a 10% do 
custo total da rede, incluindo nesta projeçae uo o custo dos computadores e dos 
programas.

FUNÇOEES DE UMA REDE ESTRUTURADA

As funçoe ues de uma rede estruturada sae uo:

 Garantir um níd vel de desempenho satisfato rio do sistema de cabeamento;
 Garantir a homogeneidade das caracteríd sticas ele tricas dos equipamentos 

interligados;
 Garantir a compatibilidade dos componentes de forma a facilitar a 

manutençae uo e ampliaçae uo;
 Permitir a ra pida mudança de uma tomada para voz, dados, fax ou víd deo;
 Permitir a operaçae uo de redes com velocidades de, no míd nimo, 100 Mbps;
 Permitir a transmissae uo de dados com protocolos mais antigos ou 

proprieta rios com a adiçae uo de conversores;
 Permitir a elaboraçae uo de projetos consistentes e organizados;
 Permitir a fa cil implantaçae uo e manutençae uo;
 Prover um sistema de interfaces padronizadas;
 Prover suporte a diferentes equipamentos e aplicaçoe ues;
 Com a funçae uo de hubs, bridges, roteadores, switches, access points e outros 

dispositivos ativos, pode-se interconectar redes com topologias e sistemas 
de cabeamento distintos num mesmo sistema de cabeamento estruturado;

 Em ingleias, o termo “cabling” equivale a cabeamento estruturado.

ARREAS COMPREENDIDAS PELA REDE ESTRUTURADA

A rede estruturada pode ser dividida em treias níd veis ou a reas:

1. Redes prima rias;
2. Redes secunda rias;
3. Redes tercia rias.
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REDE PRIMARRIA

Interliga instalaçoe ues prediais atrave s de uma a rea ampla, geralmente pu blica, 
atrave s de cabos o pticos ou outros meios.

REDE SECUNDARRIA

Interliga os distribuidores numa instalaçae uo predial atrave s de condutores 
meta licos ou o pticos.
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REDE TERCIARRIA

Interliga os distribuidores aors estaçoe ues de rede.

A rede tercia ria pode ser dividida em treias subsistemas:

 Estaçae uo de trabalho;
 Horizontal;
 Vertical.

SUBSISTEMA DE ESTAÇAEO DE TRABALHO

Cabos, conectores e tomadas que possibilitam a conexae uo da estaçae uo na rede.
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SUBSISTEMA HORIZONTAL

Sistema de cabos que se espalham no sentido horizontal, no chae uo ou no teto e que 
interligam o Subsistema Estação de Trabalho aos arma rios de telecomunicaçoe ues. 
Em redes maiores, podemos ter um backbone horizontal.

SUBSISTEMA VERTICAL

Sistema de cabos que interliga os arma rios de telecomunicaçoe ues dos andares da 
instalaçae uo predial.
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ELEMENTOS DE REDE

Podemos destacar alguns equipamentos que compoe uem a rede. Dentre eles, 
destacam-se:

 Estação de trabalho: Qualquer micro conectado aor rede. 
Tambe m recebem as denominaçoe ues de cliente, no , node, ponto e 
workstation.

 Servidor: Qualquer micro onde roda um SOR e que centralize operaçoe ues de 
rede.

 Placa de rede: Perife rico que permite aos micros (estaçoe ues e servidores) 
acessar o meio de transmissae uo (canal de comunicaçae uo) da rede.

 Meio de transmissão: Qualquer meio por onde circulem os dados atrave s 
da rede. Normalmente e  um cabo.

 Conector: Interface fíd sica entre o cabo e a placa de rede.
 Tomada: Local onde a estaçae uo se conecta ao cabo da rede.
 Hub ou Switch: Concentrador de cabos de rede. Indispensa vel para a 

constituiçae uo de uma rede estruturada com cabos trançados.
 Sinal de rede: Sinal de dados do computador, especialmente codificado 

pela placa de forma a permitir sua transmissae uo a uma distaiancia maior.
 Tráfego: Os dados que trafegam pela rede sob a forma de pacotes de dados.
 SOR: Sistema Operacional de Rede. Software que roda em um ou mais 

micros, denominado Servidor e que sustenta a rede. Como exemplos, 
podemos citar o Windows Server 2016, Novell Netware, entre outros.

 SO: Sistema Operacional cliente. Software ba sico que roda nas estaçoe ues. 
Exemplos: Windows 10, Windows 8.1, Ubuntu 16.04 LTS, entre outros.

 Recursos compartilhados: Possibilidade de se compartilhar recursos na 
rede, como espaço em disco ou uma impressora.

ELEMENTOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

A seguir sae uo descritos elementos para cabeamento definidos pelas normas 
internacionais para cabeamento estruturado, EIA/TIA 568, 569 TSB36/40 e ISO 
11801, bem como outros empregados normalmente pelo mercado, mas que nae uo 
sae uo mencionados por estas normas.

CABOS

Sae uo a base do sistema de cabeamento. Numa rede estruturada, podemos ter todo o 
tipo de cabos de rede para atender as especificaçoe ues dos protocolos:

 Ethernet;
 Token-ring;
 Fast-Ethernet;
 FDDI;
 ATM;
 Cabos de voz, víd deo, etc.
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Na pra tica, encontramos frequentemente os cabos trançados, o pticos e coaxiais, 
nesta ordem.
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Cabo de par trançado.
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Cabo óptico.
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Cabo coaxial.
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CONECTORES

Os conectores sae uo o ponto mais críd tico de uma rede local. Conectores de baixa 
qualidade podem apresentar problemas, tais como mau contato, rachaduras e 
rompimentos.

Conectores mal instalados podem acarretar em ruíd dos e mau contato intermitente, 
provocando problemas na rede.

Cada cabo exige o emprego de um conector especíd fico. A montagem deste conector 
no cabo chama-se conectorizaçae uo.

PRINCIPAIS CONECTORES PARA REDES LOCAIS

 Cabo coaxial fino: conector BNC
 Cabo coaxial grosso: conector vampiro
 Cabo par trançado UTP: conector RJ-45
 Cabo par trançado blindado: conector IBM tipo 1
 Cabo o ptico foril: conector ST
 Cabo o ptico FDDI: conector FDDI

SEGMENTO DE CABO

Uma rede e  constituíd da de va rios pedaços de cabos, denominados segmentos. Os 
segmentos sae uo preparados e interligados conforme as necessidades da rede.

IDENTIFICADORES

As normas estabelecem o uso de etiquetas de papel (ou material semelhante) para 
identificaçae uo dos cabos. Por serem pouco dura veis, na pra tica emprega-se anilhas 
de pla stico e capas coloridas para uma identificaçae uo permanente.
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BACKBONE

Literalmente significa “espinha dorsal”. ER o cabo principal de uma rede local. O 
backbone pode ser vertical ou horizontal, conforme se estenda num ou noutro 
sentido.

Pode ser constituíd do de um cabo comum.

PATCH PANEL

“Coraçae uo” de uma rede estruturada. Atrave s dele, o sistema de cabos pode ser 
reconfigurado. Sae uo utilizados junto aos blocos de distribuiçae uo e em a reas de 
distribuiçae uo a níd vel horizontal para interligar as estaçoe ues da rede. Os patch panels 
devem ser capazes de estabelecer ligaçoe ues ra pidas, confia veis e seguras, garantindo
uma performance satisfato ria com taxas de operaçae uo de 100 Mbps ou 1 Gbps.

Existem inu meros fabricantes de patch panels. Eles sae uo adquiridos conforme o 
nu mero de portas desejadas. Os valores mais comuns sae uo 12, 16, 24 e 48 portas.

PATCH CORD

Pequeno segmento de cabo que interliga um patch panel a outro ou um hub/switch
ao patch panel.

ER o mesmo que Cord Panel.

ARMARRIOS E BLOCOS DE DISTRIBUIÇAEO

O mesmo que distribuidores. Sae uo dispositivos empregados para concentrar 
grandes quantidades de cabos. Destes paine is, partem os cabos de rede, outros 
cabos (voz, víd deo, etc.) e os meios de transmissae uo para interligaçae uo com redes 
distantes. Dos blocos, os cabos seguem para os patch panels.
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GABINETE

ER o mesmo que rack ou sub-bastidor. Arma rio de aço com dimensoe ues padronizadas 
(geralmente 19 polegadas de largura) e com encaixes apropriados para hubs, patch
panels, cabos, etc.

TOMADA

Ponto de conexae uo entre o segmento de cabo que vem do painel de distribuiçae uo com 
o que vai ate  a estaçae uo. Normalmente utiliza-se tomadas de parede e 
opcionalmente, tomadas de chae uo.

Existem diversos tipos, desde os mais simples ate  os mais sofisticados, com um 
u nico ou com mu ltiplos conectores-feiamea.

Em ingleias, o termo tomada e  conhecido por Telecommunication Outlet (tomada de 
telecomunicaçoe ues).

REDE VERTICAL

ER o backbone que interliga os diversos andares de uma instalaçae uo predial.
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REDE HORIZONTAL

ER o sistema de cabeamento instalado num andar ou piso da instalaçae uo predial que 
interliga as tomadas de rede aos paine is ou blocos de distribuiçae uo ali existentes.

CABEAMENTO PLENO

ER o cabo constituíd do por materiais resistentes ao fogo e que liberam pouca fumaça 
ao queimar. Nos Estados Unidos, o NEC (National Electric Code) determina as 
normas e codificaçoe ues para estes cabos.

CANALETAS

Dutos de pla stico ou PVC empregados para agrupar e proteger os cabos de rede 
dentro da instalaçae uo predial em locais visíd veis.

ELETRODUTOS

Dutos geralmente de ferro galvanizado empregados para agrupar e proteger os 
cabos de rede em ambientes externos (ao ar livre) ou em a reas internas críd ticas 
tais como corredores, depo sitos, fa bricas, etc.

ETIQUETAS E MARCADORES

Sae uo empregados para identificar cabos e paine is. Usam-se marcadores para 
identificar cabos e etiquetas para identificar paine is.
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