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Elementos do cabeamento estruturado

Distribuidor de campus (CD)

Armários e blocos de conexão que permitem a interligação entre a 
rede externa e os servidores e o backbone do campus. 



Elementos do cabeamento estruturado

Backbone de campus

Cabos e suas vias de passagem (calhas, eletrodutos, etc) que 
interligam o CD aos distribuidores de edifcios (BD) 



Elementos do cabeamento estruturado

Distribuidor de edifcio (BD)

Armários e blocos de conexão que interligam o backbone de 
campus com os servidores e backbone do edifcio. 

Em instalações onde não existem o backbone de campus, o BD 
interliga a rede externa com a backbone do edifcio. 



Elementos do cabeamento estruturado

Backbone de edifcio

Cabos e suas vias de passagem (calhas, eletrodutos, etc) que 
interligam o BD com os FD 



Elementos do cabeamento estruturado

Distribuidor de piso (FD)

Armários e blocos de conexão que interligam o backbone do 
edifcio com o cabeamento horizontal. 



Elementos do cabeamento estruturado

Cabeamento horizontal

Cabos e suas vias de passagem que interligam os FD com as 
tomadas de telecomunicações. 



Elementos do cabeamento estruturado

Ponto de consolidação (CP):

Ponto com elementos de conexão (ex: patch panel) localizado no 
cabeamento horizontal, entre o FD e a tomada de 
telecomunicações. 



Elementos do cabeamento estruturado

Cabo do ponto de consolidação (cabo do CP)

Cabo que interliga o CP a uma tomada de telecomunicações. 



Elementos do cabeamento estruturado

Tomada de telecomunicações multusuário (MUTO)

Conjunto de tomada de telecomunicações que atende entre 2 e 12 
áreas de trabalho. 



Elementos do cabeamento estruturado

Tomada de telecomunicações (TO)

Tomada de telecomunicações para conexão dos equipamentos 
terminais com o cabeamento horizontal.



Topologia física do cabeamento estruturado

•CD: Campus Distributor (Distribuidor de Campus)

•BD: Building Distributor (Distribuidor de Edifício) 

•FD: Floor Distributor (Distribuidor de Piso) 

•CP: Consolidation Point (Ponto de consolidação) 

•TO: Telecommunication Outlet (Tomada de telecomunicações) 



Espaços físicos do cabeamento estruturado

Instalação de entrada
• Facilidades de entrada (EF)
• Local de conexão entre a rede externa (os provedores de serviço) e a 

rede local. 
• Pode estar embutda no CD ou no BD ou em espaço próprio. 



Tipos de cabeamento de entrada

Aéreo
• Cabos de postes ou links de rádio. 
• Fácil instalação  �
• Fácil manutenção  �
•Altera a fachada.  �
•Altura mínima:
• da rua ao cabo: 4,9m
• da calçada ao cabo: 3,7m
• de superfície não trafegável ao cabo: 2,4m



Tipos de cabeamento de entrada

Enterrada
•Uso de valas. 
• Fácil instalação  �
•Não altera a fachada  �
•Difícil manutenção  �
•Não apresenta boa proteção 

mecânica ao cabo  �



Tipos de cabeamento de entrada

Subterrânea 
•Dutos enterrados
•Não altera a fachada  �
• Fácil manutenção  �
•Mais onerosa  �
•Dutos de no mínimo 100mm.



Espaços físicos do cabeamento estruturado

Sala de equipamentos
• Abriga os servidores que atendem toda a rede local

• ex: servidores de rede de computadores, de conexão a Internet, 
centrais telefônicas, centrais de segurança ou de controle ambiental

• Necessário condições ambientais adequadas (temperatura e umidade)
• Alocar o CD ou, caso esse não exista, o BD. 



Sala de equipamentos



Sala de equipamentos



Espaços físicos do cabeamento estruturado

Sala de telecomunicações
• Telecom Cabinet (TC)
• Sala que abriga um DF
• Em instalações de grande porte, e aconselhável acomodar os DF em 

espaços reservados
• Garantr climatzação e segurança dos equipamentos nele instalados. 



Sala de telecomunicações



Espaços físicos do cabeamento estruturado

Área de trabalho
• Workspace Area (WA)
• Área onde os equipamentos do usuário serão instaladas
• Tamanho deve ser sufciente para alocação dos móveis e dos 

equipamentos que o usuário necessita utlizar.
• Ex: escritório comercial deve ser entre 6 e 10 m2



Área de trabalho

•Localização das tomadas terminais da rede de 
cabeamento
• Tomadas de telecomunicações

•Localização dos equipamentos terminais da rede
• Telefones
• Computadores
• Sensores, etc.



Área de trabalho

•Uma área de trabalho para cada 10 m2 de área útil da 
edificação

•Para cada área de trabalho no mínimo duas tomadas de 
telecomunicações. (NBR 14565) 



Área de trabalho

•Componentes da área de trabalho:
• Cabos dos equipamentos
• Plugs
•Adaptadores
• Conversores
• Equipamentos terminais



Espaços físicos do cabeamento estruturado



Subsistemas do cabeamento estruturado

Backbone de campus

Cabeamento 
horizontal

Cabeamento 
horizontal

Cabeamento 
horizontal

Backbone de edifcio



Exemplo de estrutura de 
cabeamento de um edifício



Cabeamento de Backbone

•Exemplo



Cabeamento Horizontal

•Patch cord
• Cabos que interligam patchs panels ou outros tipos de 

bloco de conexão
• Tamanho máximo: 5,0 m. 

•Tamanho máximo dos cabos dos equipamentos:
• 3,0 m (cabos dos equipamentos terminais)
• 7,0 m (patch cord + cabo de equipamento ativo). 



Cabeamento Horizontal



Componente do cabeamento horizontal

•Ponto de consolidação (CP)
• Cada CP pode atender até 24 tomadas de telecomunicações
• 15 m do distribuidor
• Pelo menos 5m da tomada de telecomunicações



Componente do cabeamento horizontal

•CP



Tomada de telecomunicações (TO)

•Tomada de telecomunicações (TO)
• Tomada de telecomunicações para conexão dos 

equipamentos terminais com o cabeamento horizontal. 
• Cabeamento vem diretamente do distribuidor até um 

terminal fêmea RJ45 para conexão do terminal do usuário.



Tomada de telecomunicações multiusuário 
(MUTO)

•Tomada de telecomunicações multiusuário (MUTO)
•Opcional
• Conjunto de tomadas de telecomunicações que atende 

entre 2 e 12 áreas de trabalho (até 24 tomadas).
• Comprimento máximo dos cabos dos equipamentos da 

área de trabalho não pode exceder 20 m. 



MUTO



Tomada de Telecomunicações Multiusuário

•Conexão com o terminal do usuário se dá por 
patchcords diretamente 

•Cabos dos equipamentos tendem a ser mais longos que 
os utilizados em TOs
•Observar os cálculos de compensação de comprimento do 

canal. 



Acessórios

•Splitters e casadores de impedância devem ser 
externos ao hardware de conexão 

•Deve ter identificação visível ao usuário 



Tipos de conexões

•Cruzada



Tipos de conexões

•Cruzada

• Interconexão



Utilizando fibra óptica 

•Backbones de redes que demandam grande taxa de 
transmissão. 

•Cabeamentos horizontais  uso da fibra para 
atividades com taxas de transmissão iguais ou 
superiores a 1Gbps. 

•Custos dos equipamentos ativos que tratam o sinal 
luminoso ainda são altos
• Cada vez mais viáveis. 



Classes de fibras e distâncias máximas 

•Distância backbone de edifício + cabeamento 
horizontal + patchs cords  indicadas pela classe

•Cabeamento horizontal limitado a 100m 
• 10m para patchcords e 90m para o link permanente 

NBR14565 



Topologia física do cabeamento estruturado

•Como estão conectados os hardwares da rede

•Estrela com três níveis hierárquicos de nós 
centralizadores 
•Distribuidores de campus (CD) 
•Distribuidores de edifício (BD) 
•Distribuidores de piso (FD). 



Topologia física (exemplo 1)

•Hierarquia com três níveis 

•Cabeamento horizontal sempre sai de FDs 



Topologia física (exemplo 2)

•Hierarquia com três níveis 

•Cabeamentos horizontais saindo de CDs e BDs
• TOs estão instaladas no mesmo prédio (respeitando as 

distâncias máximas) 



Topologia física (exemplo 3)

•Hierarquia com ligações entre BDs e FDs
• Proporcionar redundância de vias de comunicação 



Instruções cabeamento metálico 



Instruções cabeamento metálico 

•Grandes sobras de cabo  armazenar na forma de 
bobinas 

•Não estrangular, torcer ou prensar cabos

•Lançar os cabos de um duto ao mesmo tempo 

•O cabo não pode sofrer tracionamento excessivo 
•Máximo é 11,3kgf



Instruções cabeamento metálico 

•Evitar uso de substâncias químicas para deslizamento 
do cabo 

•O duto não pode estar úmido excessivamente

•Cabo não pode ficar exposto a intempéries sem um 
duto de proteção 

•Não lançar o cabo próximo de fontes de calor (máx 
60°C) 



Instruções cabeamento metálico 

•Não fazer emendas em cabos 
•Atenua o sinal e tornaria sujeito a oxidação

•Nas caixas de passagem deixar ao menos uma volta de 
cabo contornando as laterais da caixa para ser 
utilizado como folga estratégica 

•Em tomadas deixar no mínimo 500mm para 
conectorização e manobra do cabo



Instruções cabeamento metálico 

•Em qualquer conexão não destrançar o cabo por mais 
de 13mm 

•Destrançar e decapar o mínimo possível

•Os cabos UTP só devem ser conectorizados em blocos 
adequado 110 IDC e RJ45 
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