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>>Introdução 
 
Cabeamento Estruturado: 
 
Objetivo é simplificar todos os procedimentos de instalação e manutenção da infra-estrutura de comunicação. 

 

5.1 – Visão Geral do Cabeamento Estruturado 

5.2 – Componentes do Cabeamento Estruturado 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
O cabeamento estruturado e composto por um conjunto de elementos funcionais que permitem a interligacao dos 
equipamentos de uma rede de telecomunicacoes local. 
 
O conjunto de um ou mais equipamentos funcionais formam os subsistemas do Cabeamento 
Estruturados; 
 
 A norma NBR14565 da ABNT lista 10 elementos funcionais que podem estar presentes num cabeamento 
estruturado: 
 
• Distribuidor de Campus (CD) 
• Backbone de campus 
• Distribuidor de Edifício (BD) 
• Backbone de edifício 
• Distribuidor de Piso (FD) 
• Cabeamento Horizontal 
• Ponto de Consolidação (CP) 
• Cabo do ponto de consolidação (Cabo do CP) 
• Tomada de telecomunicações multiusuário (MUTO) 
• Tomada de Telecomunicações (TO) 
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 A norma NBR14565 da ABNT lista 10 elementos funcionais que podem estar presentes num cabeamento 
estruturado: 
 
 
 

 

 

 



IFSC – Integrado - CAB - Prof. Ramon Mayor Martins - 2015 

>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
>> Elementos Funcionais 
No cabeamento estruturado existem três níveis de distribuidores: 
 
• 1- Distribuidor de Campus (DC) –  

 
o é o distribuidor central ou principal da estrutura do cabeamento,  

 
o através dele é possível interligar todos os pontos do cabeamento interno e a infraestrutura de 

telecomunicações do edifício com as instalações de entrada.  
 

o É permitido incluir as instalações de entrada no distribuidor de campus. 
 

o armarios e blocos de conexao que permitem a interligacao entre a rede externa e os servidores e o 
backbone do campus. 

5 - Cabeamento Estruturado 



IFSC – Integrado - CAB - Prof. Ramon Mayor Martins - 2015 

>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
>> Elementos Funcionais 
No cabeamento estruturado existem três níveis de distribuidores: 
 
• 1- Distribuidor de Edifício (DB) –  
 

o é o distribuidor intermediário, nele chega o cabeamento do backbone do campus e saem os cabos do 
backbone do edifício. 
 

o armarios e blocos de conexao que interligam o backbone de campus com os servidores e backbone do 
edificio.  
 

o Em instalacoes onde nao existem o backbone de campus, o BD interliga a rede externa com a backbone 
do edificio. 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
>> Elementos Funcionais 
No cabeamento estruturado existem três níveis de distribuidores: 
 
• 3- Distribuidor de Piso (DF) –  
 

o é o distribuidor final de telecomunicações, abaixo desse distribuidor podem ser  
o conectados apenas tomadas de telecomunicações. 

 
o armarios e blocos de conexao que interligam o backbone do edificio com o cabeamento horizontal. 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
>Subsistemas 
Os subsistemas do cabeamento estruturado são:  

A - subsistema de backbone de campus; 

cabos e suas vias de passagem (calhas, eletrodutos etc) que interligam o CD aos distribuidores de edificios (BD) 
 
B - subsistemas de backbone de edifício;  

cabos e suas vias de passagem (calhas, eletrodutos etc) que interligam o BD com os FD 
 
C - subsistema do cabeamento horizontal; 

cabos e suas vias de passagem que interligam os FD com as tomadas de telecomunicacoes (TO) 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
1-Tomada de telecomunicações multiusuário (MUTO) 
 
conjunto de tomada de telecomunicacoes que atende entre 2 e 12 áreas  
de trabalho. 
 
2-Tomada de Telecomunicações (TO) 
 
tomada de telecomunicacoes para conexao dos equipamentos terminais com o cabeamento horizontal 
 
3- Ponto de Consolidação (CP) 

 
ponto com elementos de conexao (ex: patch panel) localizado no cabeamento horizontal, entre o FD e a tomada de  
Telecomunicacoes 
 
4- Cabo do ponto de consolidação (Cabo do CP) 
cabo que interliga o CP a uma tomada de telecomunicacoes. 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
>> Seções 
Alem dos subsistemas definidos pela NBR14565, as descricoes das estruturas de cabeamento 
estruturado costumam mencionar as seguintes secoes: 
 
 
1) Instalação de entrada – local de conexao entre a rede externa (os provedores de servico) e a rede local.  
A instalacao de entrada pode estar embutida no CD ou no BD ou ainda estar alocada em espaco proprio. 
 
2) Sala de equipamentos – sala que abriga os servidores que atendem toda a rede local (ex: servidores de rede  
de computadores, de conexao a Internet, centrais telefonicas, centrais de seguranca ou de controle ambiental).  
Nessas salas e aconselhavel garantir as condicoes ambientais adequadas para a operacao dos equipamentos  
(controle de temperatura e unidade). Nos cabeamentos que dispoe da sala de equipamentos, estas devem alocar  
o CD ou, caso esse nao exista, o BD. 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
>> Seções 
Alem dos subsistemas definidos pela NBR14565, as descricoes das estruturas de cabeamento 
estruturado costumam mencionar as seguintes secoes: 
 
3) Sala de telecomunicações – sala que abriga um DF, em instalacoes de grande porte, e aconselhavel  
acomodar os DF em espacos reservados, garantindo a climatizacao e seguranca dos equipamentos nele  
instalados. 
 
4) Área de trabalho: area onde os equipamentos do usuario serao instaladas, o tamanho da area de trabalho deve  
ser suficiente para alocacao dos moveis e dos equipamentos que o usuario necessita utilizar. Por exemplo, num  
escritorio comercial onde os usuarios terao uma mesa com computador e telefone para trabalhar, o tamanho da  
area de trabalho deve ficar entre 6 e 10 m2. 
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>>Visão Geral do Cabeamento Estruturado 
 
Ex: Elementos funcionais, Seções e Subsistemas 
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5.2 - Componentes do Cabeamento Estruturado 
 
>>Conectores: 
 -Conector modular de 8 vias (4 pares), RJ45 
 -Conector Tera (substituto do RJ45 – reduz o problema da interferência destes conectores) 
 -Conectores para fibra óptica ST, SC e LC 
 -Conector F, BNC 
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5.2 - Componentes do Cabeamento Estruturado 
 
>>Patch Panel: 
  
-O Patch panel e um elemento passivo que permite a conexao entre os cabos vindos de equipamentos ativos,  
cabeamentos primarios e cabeamentos secundarios. 
 
Apresenta portas no formato modular (RJ45) permitindo a conexao de cabos UTPs, STPs e FTPs com conectores  
modulares e no painel traseiro apresenta contatos do tipo IDC. 
 
Os contatos IDC realizam a conexao com o condutor atraves do deslocamento do mesmo para dentro da ranhura  
formada por duas laminas que cortam o material isolante do condutor.  
 
Este tipo de conexao minimiza a possibilidade de oxidacao. 
 
O cabo que ficara fixo na porta do patch panel e conectado no painel traseiro e o path cord 
(cordao de manobra), elemento movel utiliza os conectores modulares RJ45. 
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5.2 - Componentes do Cabeamento Estruturado 
 
>>Bloco 110 IDC 
  
Tem a mesma funcao dos patch panel, porem nao apresenta as portas RJ45. Os cabos dos 
equipamentos ativos e do cabeamento primario sao conectados no corpo do bloco 110 e os cabos 
secundarios nos modulos de conexao colocados sobre o bloco 110, atraves de instrumento de 
pressao. 
 
110 blocos 
insulation-displacement contact (IDC) - o contato do isolamento de deslocamento (IDC) 
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5.2 - Componentes do Cabeamento Estruturado 
 
>>Bloco BLI  
 
Os blocos BLI nao sao recomendados, porem em instalacoes prediais antigas ainda 
encontramos esses blocos nas instalacoes de entrada, conectando as linhas telefonicas das 
concessionarias de telecomunicacoes. O bloco BLI realiza a conexao por enrolamento do condutor, 
ja sem o isolante, no contato metalico. O enrolamento deve ser realizado por instrumento 
apropriado (enroladeira). 
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5.2 - Componentes do Cabeamento Estruturado 
 
>>Tomadas CM8V ou RJ45 
 
As tomadas RJ45 sao utilizadas com os cabos UTP, STP e FTP de 4 pares. Esta tomadas 
apresentam contados do tipo IDC, para fixacao do cabo da rede e conector modular RJ45 femea 
para conexao do cabo do equipamento. Existe uma diversidade de espelhos e suportes para tomadas 
RJ45. Dependendo do tipo de via, eletroduto ou calha, e da posicao da tomada, no chao ou na 
parede, os espelhos e os suportes mecanicos apresenta caracteristicas proprias. 
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5.2 - Componentes do Cabeamento Estruturado 
 
>>Distribuidor óptico (DIO) 
 
Os distribuidores oticos (DIO) sao elementos destinados a acomodar as conexoes de fibra 
optica nos distribuidores. Para realizar a conexao da fibra no DIO e necessario deixar uma sobra da 
mesma dentro da bandeja do DIO. A sobra de fibra fica desencapada, somente com o acrilato, o que 
torna a fibra muito sensivel. O DIO e projetado para acomodar adequadamente a fibra, evitando 
esforcos mecanicos sobre a mesma e evitando curvaturas acima do angulo maximo permitido pelo 
fabricante da fibra. 
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