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De tudo ficaram três coisas...  

A certeza de que estamos começando...  

A certeza de que é preciso continuar...  

A certeza de que podemos ser interrompidos  

antes de terminar...  

Façamos da interrupção um caminho novo...  

Da queda, um passo de dança...  

Do medo, uma escada...  

Do sonho, uma ponte...  

Da procura, um encontro! 

Fernando Sabino 
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Resumo 

Este TCC trata da elaboração de uma proposta de reestruturação do cabeamento 

estruturado do campus São José do IFSC. Com o levantamento do cabeamento 

estruturado existente no Instituto serão confeccionadas as plantas e os documentos 

necessários para registrar a atual situação da infraestrutura das redes de 

telecomunicações do campus. Através de entrevistas com servidores, alunos e demais 

usuários das redes de telecomunicações do IFSC, pretende-se levantar também as 

dificuldades existentes e as futuras demandas que deverão ser sanadas/atendidas pela 

reestruturação da rede do campus. Estudo do alcance da rede sem fio também será 

realizado, identificando as áreas sem cobertura ou com baixo sinal. Com base nos dados 

coletados será elaborado um projeto único contendo as plantas do cabeamento, 

englobando a rede sem fio da instituição, com o intuito de deixar um novo projeto 

pronto para execução futura, visando reorganizar e melhorar em desempenho a 

infraestrutura existente. 
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Abstract 

This TCC attend the formulation of a proposal to restructure the structured cabling 

of IFSC Campus São José. With the data of the existing structured cabling at the 

Institute will be made the design and documents required to register the current state of 

infrastructure of the campus telecommunications networks. Through interviews with 

servers, students and other users of IFSC's telecommunications networks, it is also 

intended to raise the difficulties and future demands to be resolved/served by the 

campus network restructuring. A study about the Wireless range will also be 

accomplished, identifying areas without signal coverage or low signal. Based on the 

data collected will produce a single project containing the designs of the cabling, 

comprising the wireless network of the institution, in order to make a new design ready 

for future implementation, aiming to reorganize and improve performance in the 

existing infrastructure. 
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1. Introdução  

 

O setor de telecomunicações vem crescendo a cada ano, em todo o mundo, segundo 

mostram os dados colhidos pela empresa IDC, prestadora de serviços de consultoria e 

conferências para os mercados de Tecnologia da Informação e telecomunicações: 

O investimento em TI na região da América Latina será de US$ 139 

bilhões, com um crescimento de 8,4% em comparação com o 

fechamento de 2013. Já os gastos com serviços de telecomunicações 

alcançarão US$ 219 bilhões, um crescimento de 8%.  (Brasil, 2014). 

 

Sendo assim, a rotina diária das pessoas fica cada vez mais interligada aos sistemas 

de telecomunicações, computadores, celulares, dispositivos móveis, que parecem ter se 

tornado ferramentas fundamentais na sociedade moderna. Para dar suporte a todo 

aparato de telecomunicações existente é necessário se criar uma base sólida para que o 

sistema funcione corretamente, essa base refere-se à camada física uma das cinco 

camadas que foi incluída ao estudo de redes de computadores do sistema OSI
1
, 

conforme ilustra a figura 1. A camada física por se tratar da última camada ela fornece 

suporte para todas as camadas superiores além de definir “as características mecânicas, 

elétricas, funcionais e os procedimentos para ativar, manter e desativar conexões físicas 

para a transmissão de bits.” (Matarazzo & Silveira, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema OSI. 
Fonte: (Elaborada pela autora)  

 

Essas características dizem respeito à infraestrutura necessária para comportar o 

                                                
1Modelo de referência no estudo sobre rede de computadores, responsável por estabelecer um padrão 

e permitir uma integração entre diversas tecnologias. Criada pela ISO (International Standard 

Organization - www.iso.org), juntamente com a ITU (International telecommunication Union - www. itu. 

int). (Cantu, 2011, p.15). 
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sistema de forma adequada e dentro das normas regulamentadoras. 

O modo como essa infraestrutura é pensada compõe o projeto de telecomunicações. 

O projeto em si é composto por documentos, memorial descritivo e as plantas do 

edifício em questão. Todos esses documentos contendo as informações de como foi 

projetado o sistema de telecomunicações ajudam a melhorar a organização e facilitam a 

manutenção do mesmo. Porém, com o passar dos anos, modificações ocorrem sem que 

haja a devida atualização no projeto original, na sua documentação. Como consequência 

os documentos perdem sua utilidade, dificultando a manutenção, ampliação e a 

realização de novas intervenções no cabeamento. 

Um projeto de telecomunicações para uma edificação ou campus pode ser 

composto por sistemas de telefonia, rede de computadores, CFTV (Circuito Fechado de 

TV), rede de alarmes, entre outros. Cada um desses sistemas ou redes pode estar contido 

numa mesma estrutura física, constituindo o que chamamos de cabeamento estruturado, 

ou pode ser tratado como sistema independente, cada um utilizando uma estrutura física 

diferente.  Um exemplo dessa última situação é o campus São José do Instituto Federal 

de Santa Catarina (IFSC), onde cada sistema de telecomunicações possui uma estrutura 

física independente.  

O campus São José, uma das unidades de ensino do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia, foi criado em 1988 (IFSC, 2014). Neste campus são ofertados 

cursos de ensino técnico e de nível superior nas áreas tecnológicas de telecomunicações 

e ar condicionado, e um curso de licenciatura em Química. Para atender as necessidades 

de comunicação do Instituto, foi criada inicialmente a rede Telefônica em 1989 (assim 

que o campus foi constituído), sete anos antes da rede de computadores ser pensada. 

Quando em 1996, segundo o projeto de rede de cabeamento realizado pela empresa 

CREARE, a rede de computadores foi concebida, optou-se por fazê-la seguindo as 

normas do cabeamento estruturado, porém de forma separada da rede telefônica. Mais 

tarde, foi instalado o sistema de CFTV
2
, para suprir as necessidades de segurança, e 

recentemente foi implantado o acesso à rede de computadores através de uma rede sem 

fio. Mesmo com a implementação do cabeamento estruturado para a rede de 

computadores, os demais sistemas, telefônico e CFTV ficaram alheios a essa instalação 

constituindo em projetos independentes.  

Atualmente cerca de 18 anos depois da implementação dos primeiros sistemas de 

                                                
    2 Foi implantado um novo sistema de CFTV, utilizando o cabeamento estruturado, pela empresa 

Blink, ao mesmo tempo em que esse trabalho era elaborado. 
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telecomunicações, a documentação dos mesmos, plantas, descritivos, estão 

desatualizadas. Ao longo dos anos o campus cresceu, novos blocos foram criados e 

antigos espaços tiveram seu uso alterado, o que implicou em modificações nos 

cabeamentos dos sistemas. Essas modificações não foram acompanhadas de 

atualizações dos documentos, gerando defasagem. Além disso, as infraestruturas das 

redes continuam separadas, sem integração. A falta de documentação atualizada 

dificulta a visualização como um todo do projeto, além disso, o crescimento fez com 

que as instalações se tornassem precárias e inadequadas. 

Para atualizar e renovar o projeto do campus é necessário que se refaça o projeto da 

infraestrutura da rede. O primeiro passo para essa tarefa é a realização do as built , que 

segundo (Marin, 2009, p. 212) “são as plantas que mostram os encaminhamentos do 

cabeamento instalado”. 

O as built organizará os dados referentes à situação atual da infraestrutura de 

telecomunicações do campus São José. Com esses dados em mãos e realizando um 

levantamento das novas demandas será possível elaborar um novo e mais robusto 

projeto para a infraestrutura do sistema em questão.  

Os objetivos do presente trabalho, mencionados ao longo desta introdução, são 

explicitados de forma mais clara no capítulo dois. O capítulo 3 apresenta uma breve 

revisão teórica sobre o cabeamento estruturado. No capítulo 4 os passos e as ações 

necessárias para elaboração de um projeto de infraestrutura de rede de telecomunicações 

são detalhados. No capítulo 5 são descritas as atividades realizadas para o levantamento 

do as built, cujas plantas estão no apêndice 5. No capítulo 6 apresentam-se os critérios e 

etapas utilizadas para elaboração do novo projeto de cabeamento do campus São José. 

Por fim, na conclusão analisam-se as atividades do TCC e algumas possibilidades de 

trabalhos futuros são indicados.  
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2. Objetivo 

 

Este trabalho trata do estudo de caso, referente à reestruturação do projeto da 

infraestrutura de telecomunicações do campus São José do Instituto Federal de Santa 

Catarina. Será confeccionado o as built da infraestrutura existente no campus, gerando 

as plantas e os documentos necessários para registrar a atual situação da mesma. Com 

base nos dados coletados será elaborado um projeto único contendo as plantas do 

sistema de telecomunicações, com o intuito de deixar a proposta de projeto 

encaminhada para execução futura o qual permitirá a reorganização e melhoria da 

infraestrutura existente.  

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 Atualizar a planta e demais documentos da infraestrutura dos sistemas de 

telecomunicações do campus São José. (as built) 

 Levantar as demandas por infraestrutura de rede do campus. 

 Elaborar um novo o projeto de infraestrutura de telecomunicações, pensando na 

unificação dos sistemas de telecomunicações e futura demanda. 
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3. Cabeamento estruturado 

 O surgimento do sistema de cabeamento estruturado tem uma ligação com a 

evolução das redes de computadores, devido à necessidade de banda de transmissão 

para a comunicação entre os computadores. No início as redes de computadores não 

eram levadas em consideração nas construções, diferentemente da rede de telefonia, 

que, segundo Marin (2009), podia ser instalada na etapa de construção do edifício.  A 

implementação da infraestrutura para as redes de computadores quase sempre ficava na 

dependência do usuário final ou proprietário do edifício.  

A falta de planejamento da rede de computadores gerava certos problemas, já que a 

infraestrutura não era previamente pensada, assim o sistema era lançado, em alguns 

casos, de forma precária por entre as instalações elétricas o que hoje não é utilizado 

segundo recomenda a NEC 800
3
. Com o crescimento do uso de computadores e a 

solidificação da internet as empresas passaram a repensar no modo como estabeleciam 

seus projetos de telecomunicações, sendo assim, os sistemas de rede de computadores 

começaram a ter seu projeto de infraestrutura.  

 Com o tempo e com o avanço na área de telecomunicações as edificações 

passaram a contar, cada vez mais, com a utilização de equipamentos para voz, dados, 

imagens e segurança. Embora a infraestrutura de todos esses sistemas possa ser 

estabelecida de maneira separada, a integração de todos os sistemas numa única 

infraestrutura fornece muitas vantagens. A integração da infraestrutura dos serviços de 

telecomunicações estabelece o que chamamos de cabeamento estruturado, conforme 

descreve Pinheiro (2003): 

Um sistema de Cabeamento estruturado tem como objetivo 

fundamental organizar e unificar as instalações de cabos existentes e 

os novos sistemas de cabeamento em edificações comerciais, 

residenciais, e industriais, tornando-se assim um sistema padrão, 

servindo como referência no desenvolvimento de novos produtos e 

                                                
3
 NEC (National Electrical Code - Interferência eletromagnética) - recomenda a aplicação de uma 

distância mínima de 50mm (2 polegadas) entre cabeamento elétrico e o cabeamento de dados. Esta 

distância, porém, pode ser reduzida se o cabeamento de dados ou elétrico estiver disposto dentro de um 

sistema completamente fechado e aterrado. (A interferência eletromagnética em redes de computadores). 
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soluções para o segmento de redes. Trata-se de uma rede física 

passiva, que comporta as mais variadas aplicações (sinais de voz, 

dados, imagem e controle), adequada para o tráfego de quaisquer 

sinais de baixa tensão, até um limite de frequência definido. (p. 2, 

2003). 

 

 Pinheiro, (2003) ainda cita como vantagens do cabeamento estruturado os 

seguintes itens: 

 Garantia do desempenho do sistema pela maior confiabilidade no cabeamento; 

 Diminuição dos custos de mão de obra e de montagem da infraestrutura; 

 Possibilitar ampliações ou alterações para implementação futura sem perda de 

flexibilidade; 

 Permitir o atendimento das demandas de novos serviços para cada usuário; 

 Integrar as diversas aplicações em um único cabeamento; 

 Disponibilizar uma maior facilidade no acesso e processamento de informações; 

 Definir topologias, conectores e cabos para diversas aplicações de redes; 

 Possibilitar uma vida útil maior para o sistema de cabeamento. 

 Todas as vantagens citadas acima ocorrem devido ao modo como o cabeamento 

estruturado é concebido, já que obedecem a padrões, normas e configurações a fim de 

deixá-lo pronto para instalação de qualquer sistema de telecomunicações. A necessidade 

de se buscar um padrão se deu devido aos inúmeros equipamentos de domínio 

proprietário que existiam antes das redes estruturadas o que tornava as redes fechadas 

sem a interoperabilidade entre elas, segundo Figueiredo e Silveira, (1998): 

 

Em 1991, a associação EIA/TIA (Electronic Industries Association / 

telecommunications Industry Association) propôs a primeira versão de 

uma norma de padronização de fios e cabos para telecomunicações em 

prédios comerciais, denominada de EIA/TIA-568 cujo objetivo básico 

era:  

- Implementar um padrão genérico de cabeação de telecomunicações a 

ser seguido por fornecedores diferentes; 

- Estruturar um sistema de cabeação intra e inter predial, com produtos 

de fornecedores distintos; 

- Estabelecer critérios técnicos de desempenho para sistemas distintos 

de cabeação. (p. 1, 1998) 

 

 Após a criação da primeira norma de padronização, outras surgiram com o 

mesmo intuito e atualmente existe uma grande variedade delas, que visam especificar 

entre outras coisas, a aplicação em determinados ambientes de instalação.  
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No Brasil os projetos e as instalações de cabeamento estruturado são regidos por 

duas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), conforme segue:  

 NBR 16264 – Criada e validada em 2014, a norma trata de cabeamento para uma 

residência ou um conjunto delas, e especifica uma infraestrutura de cabeamento para 

três grupos de aplicações: tecnologia da informação e telecomunicações (ICT); 

tecnologia de broadcast (BCT); automação residencial (AR). (ABNT NBR 16264:2014) 

 NBR 14565 – Aprovada inicialmente em 2000 e revalidada em 2013, esta norma 

especifica segundo (ABNT NBR 14565:2013 ): 

Um sistema de cabeamento estruturado para uso nas dependências de 

um único ou um conjunto de edifícios comerciais em um campus, bem 

como para a infraestrutura de cabeamento estruturado de data centers. 

Ela cobre os cabeamentos metálico e óptico. 

As normas estado-unidenses criadas pela EIA (Electronic Industries Alliance) e 

pela TIA (Telecommunications Industry Association) também são amplamente 

conhecidas e utilizadas como referências no Brasil. Criadas na década de 1990, essas 

normas passaram por diversas revisões gerando adendos e boletins que tratam de temas 

específicos. Atualmente essas normas são referenciadas pela ANSI (American National 

Standards Institute) e TIA. As normas centrais referentes ao cabeamento estruturado 

emitidas pela ANSI/TIA (TIA Advancing Global Communication) são: 

  TIA-570- C-1 – publicada em 2012 especifica o padrão para instalações de 

cabeamento residenciais. 

  TIA-568-C-1 – publicada em 2009 , especifica o padrão para instalações de 

cabeamento comercial. 

  TIA-568-C-2 – publica em 2009, complementa a norma 568-C-1 especificando 

as características físicas e elétricas dos cabos de pares trançados e dos demais 

componentes de cabeamento estruturado metálico. 

  TIA-568-C-3 – publicada em 2009, complementa a norma 568-C-1 

especificando as características físicas e elétricas das fibras ópticas e demais 

componentes de cabeamento estruturado óptico. 

No âmbito da ISO (International Standards Organization) a norma 11801, 

revisada em 2014, define os padrões para o cabeamento de telecomunicações, sem 

especificar o tipo de ambiente. 

Para ambientes industriais não foi encontrado nenhuma norma específica. Para 

ambientes de uso escolar a norma NBR 14565, trata de regulamentar. 

Com a criação de todas as normas, se deu também a criação das categorias/classes 
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de cabeamento estruturado, que estão vinculadas com o desempenho elétrico e 

mecânico dos elementos (cabo, conector, patch panel, blocos 110) utilizados no mesmo. 

Como o sistema de cabeamento estruturado está diretamente vinculado ao 

desenvolvimento das redes de computadores, conforme citamos no início, a necessidade 

pelo aumento de banda passante e da eficiência na transmissão também influenciaram 

na criação e desenvolvimento das categorias/classes. O Quadro 1 exemplifica as 

categorias publicadas e o vínculo que têm com determinadas normas. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Categorias e classes do cabeamento estruturado. 

Fonte: (Marin, 2009, p.22)  
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3.1.  Subsistemas do cabeamento estruturado 

Um cabeamento estruturado pode ser subdividido em subsistemas. Segundo Marin 

(2009) um subsistema compreende o hardware das conexões e seus cabos.  

Os subsistemas foram criados para facilitar, o projeto de cabeamento estruturado, já 

que organizam e determinam os itens que devem fazer parte no momento da elaboração 

do projeto de cabeamento. A seguir o conjunto de subsistemas do cabeamento 

estruturado, segundo norma ABNT NBR 14565:2013: 

O cabeamento em edifícios comerciais contém até três subsistemas: 

backbone de campus, backbone de edifício e cabeamento horizontal. 

Os subsistemas são interconectados para formar um sistema de 

cabeamento como a estrutura ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura do cabeamento em edifícios comerciais. 

Fonte: (ABNT NBR 14565:2013)   



22  

 

3.2. Tecnologias atuais   

3.2.1. Redes cabeadas 

 

O cabeamento ou o tipo de cabo utilizado num sistema de cabeamento estruturado é 

um fator que deve ser observado na hora de se fazer o projeto, já que com o decorrer do 

tempo, novas categorias/classes são publicadas junto com novas tecnologias que são 

lançadas no mercado.  

 Dentre os tipos de meios físicos utilizados para transmitir sinais em 

telecomunicações podemos citar:  

 Cabo coaxial – “É constituído de dois condutores ao redor de um eixo comum, 

separados por um material não condutor. (...) Atualmente, nas estruturas de cabeamento 

estruturado, o uso desse tipo de cabo está restrita ao uso de radiofrequência que interliga 

a antena ao receptor.” (Coelho, 2003, p 217). 

 Cabo STP (Shielded Twisted Pair) – São cabos de pares trançados com 

blindagem em cada um de seus pares. “É pouco utilizado sendo basicamente em 

ambientes com grande nível de interferência eletromagnética.” (Pinheiro, 2003, p 18). 

 Cabo FTP (Foiled Twisted Pair) – São cabos de pares trançados com blindagem 

que envolve todos os pares. “Sua utilização é indicada para sistemas de cabeamento 

horizontais que exijam robustez, confiabilidade e proteção extra contra interferência 

eletromagnética (EMI) e interferência por radiofrequência (RFI), tais como, escritórios 

com altas fontes de ruídos e interferências, pisos de fábrica entre outros.” (Pinheiro, 

2003, p. 19). 

 Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) – Cabo par trançado sem blindagem é o 

mais utilizado no momento.  

 Fibra óptica - é constituída por dois materiais dielétricos com índices de refração 

diferentes, geralmente vidros e em alguns casos plásticos. As grandes vantagens desse 

tipo de meio é sua grande banda passante e sua imunidade a ruídos eletromagnéticos. 
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 A norma brasileira NBR 14565 (ABNT NBR 14565:2013), estabelece que no 

cabeamento estruturado será permitido apenas os cabos de pares trançados (UTP, FTP e 

STP) e a fibra óptica. Os cabos de pares trançados são classificados em 

categorias/classes que indicam suas características elétricas e mecânicas. O Quadro 1 

indica as categorias atualmente aceitas para as instalações de cabeamento estruturado.  

 Em busca de melhor qualidade na transmissão do sinal é que se vem 

aperfeiçoando ao longo dos anos os meios de transmissão. Além da evolução das 

categorias dos cabos de pares trançados, a fibra óptica é cada vez mais empregada nas 

instalações de cabeamento estruturado. A fibra óptica não é recente, teve suas primeiras 

implantações na década de 70. Quando foi concebida tinha como principal função 

interligar pontos distantes, ou que requereriam altas taxas de transmissão, não sendo 

utilizada nos cabeamentos estruturados. Inicialmente a fibra foi utilizada nas redes de 

transmissão, nos backbones nacionais e internacionais das redes de telecomunicações. 

Atualmente a fibra está cada vez mais próxima do usuário final, um exemplo disso são 

os novos sistemas lançados pela empresa FURUKAWA, como a solução FTTx (Fiber 

to the x) que designa genericamente: “arquiteturas de redes de transmissão de alto 

desempenho, baseadas em tecnologia óptica. São redes totalmente passivas também 

designadas por PON - Passive Optical Network.” (Furukawa, p. 1, 2014). Essa solução 

pode variar em ‘x’ possibilidades, nas quais a rede com fibra óptica segue até o bastidor 

na rua da concessionária ou até a rede interna na residência do usuário.  

A FURUKAWA também lançou cabos e conexões para a instalação de fibra óptica 

nas redes internas dos edifícios, isto é, para a implementação de cabeamentos 

estruturados totalmente ópticos. Essa empresa sugere o uso da tecnologia PON para 

implementação da transmissão de dados nas redes locais de fibra óptica. 

A evolução por parte da rede cabeada não fica somente ligada às novas categorias 

de cabos metálicos e às redes de fibra óptica. Com o início da difusão da telefonia IP 

(VOIP) e, posteriormente, do uso de AP (access points) da tecnologia wifi, e 

equipamentos finais de baixa potência, em 2005 a IEEE ratificou o padrão 802.3af. Este 

padrão permite a alimentação de dispositivos de baixa potência diretamente pelo cabo 

de par trançado, seja ele UTP, FTP ou STP. Esse tipo de alimentação e conhecida como 

sistema POE (Power over ethernet) que segundo Morimoto (2007): 

Dois dos quatro pares de fios do cabo de par trançado são utilizados 

para transmitir uma corrente com tensão de 48 volts e até 400 mA o 

que, depois de descontadas todas as perdas, resulta em uma 

capacidade de fornecimento de até 12.95 watts. A energia é suficiente 
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para alimentar a grande maioria dos pontos de acesso, telefones VoIP 

e outros dispositivos menores ou até mesmo um notebook de baixo 

consumo.  (p. 1, 2007) 

 

Essa tecnologia oferece uma nova vantagem à rede cabeada, permitindo que a 

energia para alimentar um dispositivo final seja fornecida pelo próprio cabo de rede não 

necessitando de tomadas elétricas perto dos pontos. 

3.2.2. Rede sem fio 

Em uma infraestrutura de telecomunicações um sistema a ser levado em 

consideração, analisado quanto ao seu uso, é o sistema de rede sem fio, já que pode ser 

uma boa opção quando se requer facilidade nas mudanças de layout e menos utilização 

de cabos. 

Atualmente bastante difundida, a rede sem fio teve seu início por volta de 1990 

(Kurose & Ross, 2010) e foi padronizada em 1997 pelo comitê de padronização da 

IEEE (Wikipedia, 2014), criando o padrão IEEE 802.11. O padrão define dentre outras 

características a taxa de transmissão a ser usada. Com o passar dos anos o padrão 

802.11 foi recebendo alterações e variações, e assim outros foram criados entre eles: 

802.11b, 802.11a, 802.g. O Quadro 2 apresenta as principais diferenças entre os padrões 

citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 2: Padrões de rede sem fio. 

Fonte: (Wireless Networking Standards, 2013, p. 1)  
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Os padrões de rede sem fio indicados no Quadro 2 empregam princípios de 

funcionamento similares. O funcionamento dessas redes apresenta como características 

dois tipos serviços, segundo Forouzan (2010): Basic Service Set (BSS), Extended Servic 

Set (ESS). O BSS é o conjunto básico de serviços, e contém uma ou mais estações sem 

fio e o ESS é a estação base-central, conhecida como ponto de acesso.  (Kurose & Ross, 

2010, p 387). A Figura 3 ilustra a BSS e a ESS, pode ser observado que a necessidade 

de cabo é bem reduzida, e que cada estação pode se movimentar sem necessidade de 

mudança no cabeamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Arquitetura da Lan IEEE 802. 11 

Fonte: (Imagem reproduzida pela autora, com  

base em Kurose & Ross, 2010, p. 397) 

 

Porém para o uso de um sistema sem fio alguns requisitos devem ser analisados, 

como o alcance e segurança da rede. Em alguns cenários existem dificuldades na 

implantação da rede devido à arquitetura do prédio. O sinal transmitido pelos access 

points e interfaces de rede dos equipamentos terminais é fortemente atenuado por 

estruturas de concreto, metal e outros tipos de materiais. A existência dessas estruturas 

no percurso do sinal wireless pode implicar nos chamados pontos cegos, onde o sinal é 

‘bloqueado’, prejudicando quanto à cobertura da rede. As distâncias máximas admitidas 

para a transmissão em uma rede sem fio podem ser observadas no Quadro 2. 

A segurança é outro item importante, diferentemente de uma rede cabeada num 

cenário sem fio o canal (ar) é compartilhado entre todos permitindo que qualquer pessoa 

possa acessar a rede. Para garantir a privacidade das redes sem fio foram desenvolvidos 

tecnologias de criptografia e autenticação (Bulhman & Cabianca, 2006), como os 
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protocolos Wired Equivalent Privacy (WEP) e o WI-FI Protected Access (WPA). 

Apesar dos cuidados a serem tomados, a rede sem fio é sem dúvida uma tecnologia 

em expansão e deve ter seu espaço num projeto de telecomunicações. A escolha por 

rede sem fio ou cabeada não precisa necessariamente ser tomada, eliminando uma das 

duas, já que um sistema mesclado pode ser uma opção. Uma infraestrutura de rede pode 

ser projetada com a utilização de sistema sem fio em lugares onde a estrutura cabeada 

não seria vantajosa, devido à necessidade de mudança de layout, por exemplo, e rede 

cabeada em locais ‘mais definitivos’.  
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4. Projeto de telecomunicações 

 

Um projeto pode ser considerado um apanhado de documentos que contém os 

detalhes técnicos para se executar determinado sistema. Um projeto de infraestrutura de 

telecomunicações é constituído por um conjunto de documentos que informa como será 

executada a infraestrutura para atender as necessidades de telecomunicações de uma 

construção. Na sequência apresentamos os itens que compõem esse tipo de projeto:  

 Checklist; 

 Planta baixa e detalhamento da obra;  

 Memorial descritivo; 

 Planilha quantitativa; 

 Planilha orçamentária.  

 

4.1. Checklist 

 

O checklist é a primeira etapa, e o primeiro item a ser feito na elaboração do 

projeto, é o acordo entre o cliente e o prestador de serviço quanto aos sistemas que 

foram contratados e o tipo de instalação que deverá ser feita. Um checklist semelhante 

ao Quadro 3 é preenchido através da coleta dos dados nas conversas entre projetista e 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Checklist do sistema de telecomunicações. 

Fonte: Criada pela autora do TCC. 

 

Nessa etapa inicial os sistemas são apresentados ao cliente, caso ele não tenha 

conhecimento dos mesmos, para que sua escolha seja a mais precisa quanto ao seu 

empreendimento. Em alguns casos, por mais que um sistema estruturado seja eficiente e 
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vantajoso o cliente opta por não implementá-lo.  

Conhecer o empreendimento também é um ato feito no início do projeto junto com 

checklist. Verificar se é uma edificação comercial, residencial, educacional, hospitalar é 

importante, pois dependendo do tipo de edifício normas específicas devem ser levadas 

em consideração. Um exemplo é quando o cliente tem um empreendimento hospitalar e 

pede para a instalação ser com instalação com infraestrutura de sobrepor, ao invés de 

infraestrutura embutida, essa configuração não é permitida pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). Caso esse tipo de situação ocorra o projetista deve 

orientar o cliente quanto a isso. Ao conhecer a obra, também é fundamental observar a 

arquitetônico e ver se existem na arquitetura espaços adequados para as instalações de 

telecomunicações. No caso do sistema de cabeamento estruturado, por exemplo, é 

necessário verificar se tem um local adequado para sala de equipamentos, caso não 

exista é necessário solicitar sua inclusão. 

 

4.2. Planta baixa e detalhamento da obra 

 

Depois de completada a etapa inicial já é possível começar a projetar o sistema em 

si. Determinar número de tomadas das áreas de trabalho, calcular o diâmetro das 

tubulações, determinar tamanho de caixas de passagens, conhecer a entrada da 

edificação, ver posteamento, entre outros.  É nesse momento em que os desenhos são 

elaborados, na maioria das vezes o projetista é quem desenha em planta baixa o projeto. 

Um exemplo desses desenhos pode ser observado no apêndice 7, modelo que irá ser 

seguido neste trabalho.  Além das plantas baixas, o detalhamento do sistema também 

deve ser feito para auxiliar a execução do sistema, como detalhamento da infraestrutura, 

eletrocalhas eletrodutos, detalhamento da entrada de telefonia, descida da tubulação no 

poste, diagrama de racks, entre outros. 

 

4.3. Memorial descritivo 

 

Depois de finalizadas as plantas e o detalhamento, é feito o memorial descritivo da 

obra, contendo as informações técnicas dos sistemas. Os itens mais comuns contidos no 

memorial descritivo são: 
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 Descrição geral da obra; 

 Sistemas propostos; 

 Normas consultadas; 

 Descrição geral da infraestrutura; 

 Descrição detalhada dos sistemas, da implantação à instalação; 

 Sistema de aterramento. 

Portanto, o memorial é uma descrição detalhada de como foi pensado o sistema, 

contendo informações do tipo de infraestrutura adotada até a implantação geral do 

sistema.  

 

4.4. Planilha quantitativa e planilha orçamentária 

 

Para finalizar o projeto é elaborada a planilha quantitativa, ela contém a quantidade 

dos insumos que serão utilizados na obra assim como uma descrição detalhada dos 

mesmos, conforme exemplo do apêndice 2.  

Quando incluído no contrato com o cliente, além da planilha quantitativa é 

elaborada a planilha orçamentária. Esta segunda planilha é a planilha quantitativa 

juntamente com o preço dos insumos necessários para a execução da obra, como pode 

ser observado o exemplo no apêndice 3.  

Neste TCC, a elaboração da planilha orçamentária levará em consideração a 

planilha com preço dos insumos do SINAPI (Sistema Nacional de Custos e Índices da 

Construção Civil) da Caixa econômica Federal. Caso alguns dos insumos utilizados na 

obra não sejam contemplados na planilha do SINAPI, uma pesquisa de mercado para 

saber a cotação dos materiais será realizada.  A planilha orçamentária permite uma visão 

financeira de quanto o sistema de infraestrutura de telecomunicações custará ao cliente. 

Todos os itens citados acima fazem com que um projeto de telecomunicações seja 

completo, porém em alguns projetos o cliente é quem determina o que fará parte do 

projeto, o que ele vai querer de documentação. O checklist como é um documento que 

define o início do projeto é indispensável, assim como as plantas baixas e o projeto em 

si. Normalmente o memorial descritivo também é sempre entregue ao cliente. Já as 

demais planilhas podem ou não ser contratados, depende do cliente optar por contratar 

os serviços para a elaboração delas ou não. 

Para a entrega do projeto é feita a plotagem, impressão das plantas baixas e do 
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detalhamento que será utilizado em obra, e um arquivo gerado por um software de CAD 

(computer aided design). Os memoriais são impressos, e as planilhas são enviadas em 

arquivo PDF ao contratante. 

Existem variações quanto ao processo de elaboração de um projeto de 

telecomunicações, as etapas destacadas aqui foram um exemplo genérico de como esse 

processo pode ser feito, e tiveram como referência a experiência profissional da autora 

deste trabalho.  

 

4.5. As built 

 

 Um tipo de projeto conhecido na área de construções é o as built. É um projeto 

para a atualização das informações, e se faz necessário quando a execução da 

construção foi diferente do projetado ou quando, mesmo que executado de acordo com 

o planejado, a construção foi modificada e não se tem mais informações precisas da 

infraestrutura alterada. Um projeto de as built exige o levantamento da situação atual do 

sistema que se quer atualizar. Para realizar essa tarefa o primeiro passo é ter acesso ao 

projeto original, às plantas baixa dos sistemas, depois a tarefa é composta por duas 

etapas: a primeira é aferir em loco à nova disposição do sistema e anotar as mudanças à 

mão no projeto impresso original, a segunda é passar as anotações aferidas para um 

projeto já utilizando uma ferramenta computacional, adequada. No estudo de caso em 

questão será feito o as built do projeto de cabeamento estruturado do campus São José, 

após serem coletados os dados que foram alterados será utilizado o software chamado 

Auto CAD versão educacional para ter as plantas atualizadas. 
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5. O as built 

 

O presente trabalho tem como ponto de partida o as built do cabeamento 

estruturado do IFSC campus São José. Para a sua elaboração foi iniciado em Julho/14 o 

levantamento em loco da infraestrutura do cabeamento. Durante todo o trabalho contou-

se com as contribuições da equipe da coordenação de informática que deu explicações 

de como é a lógica de distribuição dos cabos de rede, e sugeriu a utilização do SSH
4
 

para fazer o mapeamento dos pontos de rede, uma vez que grandes parcelas desses 

pontos estão conectados a switches gerenciáveis. Sendo assim, no levantamento em loco 

além de observar e anotar as instalações, foi possível identificar o armário de origem de 

cada ponto de rede.  

Para fazer o mapeamento dos pontos de rede foi necessário ter acesso (um login e 

senha) aos switches gerenciáveis, possuir um notebook com o SSH, ou um software 

semelhante, no caso foi utilizado o software Putty
5 

e um cabo de rede. Conectava-se o 

cabo à tomada na qual se pretendia saber a origem e através da rede sem fio acessava-se 

um dos switches. Se o ponto fosse oriundo desse switch ele responderia com o número 

do switch e a porta onde o ponto estava conectado, conforme Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Método de acesso aos switches. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Seguindo este procedimento a documentação do mapeamento dos pontos de rede 

foi realizada, e através de fotos e vídeos foi registrada a parte física, cabos, caixas de 

                                                
4 SSH- Secure Shell, software e protocolo de rede que permite a conexão com outro terminal na rede, 

de forma a executar comandos de uma máquina remota. (Valle, 2010). 
5 Putty- Software gratuito para realizar conexões com servidores remotos pela linha de comando. 

(http://www.criarweb.com/artigos/597.php) 
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tomadas, calhas e demais vias de passagem, fotos essas que ilustrarão mais a frente o 

trabalho.  

Tendo todas as anotações e registros em mãos iniciou-se a elaboração do as built 

com o AutoCAD. No apêndice 5 são apresentadas as plantas resultantes desse trabalho.  

Nestas representa-se, além dos pontos e da infraestrutura, a identificação que 

deveria constar nas tomadas, ou seja, a identificação presente na porta do patch panel 

correspondente à tomada. Nos casos em que não havia identificação na porta do patch 

panel, o ponto de rede foi identificado pela numeração do patch cord que conectava a 

porta do patch panel ao switch. Por exemplo, uma tomada identificada com PC 23, 

indica que está conectada a um switch pelo patch cord 23. Em relação aos pontos que 

alimentam as câmeras, não foi possível fazer a identificação junto às portas do patch 

panel, já que esses pontos foram lançados em paralelo ao levantamento do as built. Nos 

momentos finais do trabalho obteve-se a informação de que esses pontos estão 

identificados localmente e no patch panel, porém não havia tempo hábil para incluir 

essa informação em planta baixa. 

Com relação aos percursos dos cabos, não se conseguiu aferir com precisão os 

conduítes e calhas pelos quais estes passavam por isso não foram identificadas os 

mesmos nas plantas. Em alguns ambientes e instalações não foi possível ter acesso 

completo ao cabeamento, devido às tubulações que estavam embutidas ou aos armários 

que estavam na frente das instalações. Nesses casos estimaram-se as posições das vias 

de passagem e das tomadas, levando em conta as instalações dos arredores e plantas 

antigas do cabeamento. 

A figura 5 representa uma parte da planta que se tinha mais recente, e a figura 6 é o 

mesmo local só que com os pontos e layout atualizados, o ambiente como está 

atualmente. Como as tomadas dessas salas vêm de um armário recém-instalado o qual 

não têm ainda as identificações nos patch panels, por isso que se identificou em planta o 

número do patch cord. Na comparação das figuras 5 com a 6, é notável a desatualização 

do projeto que tínhamos como ‘o mais recente’ e assim justificável a necessidade de 

atualização da mesma. 
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Figura 5: Primeiro Pavimento. Projeto de cabeamento antigo, na área da secretaria e afins.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Primeiro Pavimento. Projeto de as built do cabeamento, na área da secretaria e afins. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

 

5.1. Análise sobre o levantamento 
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Com o trabalho de levantamento e com a planta baixa já atualizada, se obteve uma 

visão geral de como está o cabeamento estruturado do campus. Também foi identificado 

as condições físicas do sistema e a sua lógica de distribuição, sendo possível pontuar os 

problemas e sugerir soluções. 

A primeira constatação a ser observada é que o projeto mais recente do sistema de 

cabeamento do campus não remete ao que realmente existe hoje, em vista de itens já 

citados em capítulos anteriores, como o passar dos anos. Notou-se também que a 

maioria das instalações foi sendo feita de maneira que foge da norma padrão, tanto na 

distribuição dos pontos, quanto na instalação da infraestrutura. Pelo que se observou, ao 

longo do levantamento e através de conversas informais com os servidores, as 

alterações e ampliações da infraestrutura de cabeamento estruturado foram norteadas 

pela necessidade de atender a demanda momentânea, mais precisamente instantânea, 

sem uma preocupação com a padronização de uma lógica de distribuição e de 

organização da infraestrutura. Em função deste crescimento desordenado o cabeamento 

do campus São José apresenta os seguintes problemas: 

 Cabos de rede compartilhando a mesma infraestrutura que a do sistema elétrico.  

 Cabos de rede expostos, sem o uso de via de passagem. 

 Eletrodutos com cabos acima da capacidade permitida por norma. 

 Poucas tomadas em algumas áreas de trabalho; 

 Instalação de switches e hubs fora de armários e das normas de instalação, 

realizadas para atender a falta de tomadas de rede. 

 Sistema de cabeamento com identificação desatualizada; 

 Tomadas de rede sem espelhos; 

 Tubulações, tomadas e equipamentos sem as devidas técnicas de fixação. 

 

Em vários setores do campus foram encontradas instalações feitas fora dos padrões 

da norma NBR14565 (ABNT NBR 14565:2013), de forma precária ou em péssimo 

estado de manutenção. A título de demonstração das condições deficientes encontradas, 

citam-se os seguintes casos: 

 

Caso 1 

Em alguns laboratórios foram encontrados switches que alimentavam apenas uma 

parte dos pontos. Quando a capacidade do switch se excedia um hub era conectado em 

um dos pontos, para ‘ajudar na distribuição’. Nesses casos foram detectados dois 
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problemas: a ligação direta do switch ao cabo vindo do Distribuidor do Edifício e o uso 

de hubs para ampliação como elemento de distribuição. No primeiro problema, a 

conexão direta switch - cabo do distribuir está em desacordo com a norma NBR14565 

(ABNT NBR 14565:2013 ). Segundo esta, é necessário o uso de um elemento de 

conexão, como um patch panel, para realizar a terminação do cabo que chega de um 

distribuidor, é neste elemento de conexão que o switch deve ser conectado através de 

um cordão de manobra.  

 No caso do uso do hub o problema está na desatualização do equipamento e na 

forma de instalação, em alguns casos fixados com fita adesiva, conforme registra a 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fixação errada de equipamento. 

Fonte: Produzida pela autora. 
Caso 2 

Em vários ambientes os equipamentos estão instalados de forma inadequada fora 

dos armários de telecomunicações e com estrutura de fixação precária. No caso 

registrado pela Figura 8, o equipamento deveria estar em um armário, os cabos fixados 

em patch panel e, para a interligação das tomadas com o equipamento e deveriam ser 

utilizados cordões de manobra. 

 

 

 

 

 

 

 



36  

 

Figura 8: Instalação errada de equipamento. 

Fonte: Produzida pela autora. 

 

Caso 3 

Tomadas e eletrodutos sem o uso correto das técnicas de fixação, conforme indica a 

Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fixação errada de eletroduto. 

Fonte: Produzida pela autora. 
Caso 4 

Pontos de rede sem o espelho (tampa) e identificação, conforme Figura 10. Em 

algumas situações, quando a identificação existia constatamos que a mesma não 

coincidia com o indicado nos patchs panels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Tomada sem espelho. 

Fonte: Produzida pela autora. 
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A partir do as built e da sua análise, foi iniciado a elaboração de um novo projeto 

de cabeamento, o qual engloba as necessidades dos usuários, obtidas em conversas com 

os servidores e com a equipe da CTIC. O novo projeto registra em plantas baixas as 

alterações e ampliações necessárias para eliminar as precariedades existentes. No 

próximo capítulo os passos seguidos para a realização do novo projeto e o projeto em si 

serão apresentados. 
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6. Elaboração do novo projeto 

 

Seguindo os passos citados no capítulo quatro, antes de elaborar um projeto é 

necessário um acordo entre cliente e prestador de serviço. No projeto aqui relatado, o 

cliente
6 

é o IFSC, representado através dos membros da CTIC e alguns servidores que 

de alguma forma contribuíram com sugestões para a obra, e a prestadora de serviço é a 

autora desse TCC.  

As decisões tomadas no acordo firmado entre cliente e prestador de serviço são 

muitas vezes registradas na forma de um checklist. No caso desse TCC o checklist não 

foi redigido, mas os parâmetros de projetos foram decididos numa reunião com os 

membros da CTIC. Para reunião em si apresentou-se uma proposta rascunhada, e a 

partir dela discutiu-se uma nova proposta. Com base nos pontos levantados na reunião 

surgiram os padrões a serem seguidos na nova proposta. 

 

6.1. Padrões utilizados  

 

A solução proposta neste TCC para atualização/correção do cabeamento do campus 

São José procura aproveitar a infraestrutura existente.  Vias de passagens, eletrocalhas, 

pontos de rede e cabos que atendem as necessidades atuais e estão instalados 

corretamente foram mantidos no novo projeto. Nas plantas, foi marcada com coloração 

diferente a infraestrutura que deverá ser mantida, e indicou-se com a inscrição 

‘existente’ os cabos a serem mantidos. As infraestruturas existentes que não estão 

representadas no novo projeto devem ser retiradas e substituídas pelas que estão 

especificadas no mesmo. As novas instalações foram elaboradas seguindo os seguintes 

padrões:  

 Para os ambientes de salas de aulas foi mantido o conceito de infraestrutura com 

conduletes, assim como nas salas administrativas. 

 Cada área de trabalho será atendida por duas tomadas de rede, instaladas em 

caixas com espelho para duas tomadas RJ 45. Esta forma de distribuição fornece maior 

flexibilidade para uma futura integração do sistema de telefonia ou para a instalação de 

periféricos de rede como scanner e impressoras. 

                                                
6
Apesar da analogia entre cliente e prestadora de serviço, deixa-se claro que esse é um trabalho 

didático e não envolve nenhuma relação financeira. 
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 Uso de armários de parede, conhecidos como brackets, nos locais onde existiam 

apenas switches ou hubs e em locais onde a demanda de pontos é grande. 

 Para os laboratórios foi adotada a infraestrutura de canaletas, semelhante a que 

foi utilizada pela empresa Blink na reestruturação/implementação dos laboratórios de 

CAD I, CAD II, CAD III, e Redes I (que futuramente se chamará Laboratório de 

Software II) do campus de São José
7
. Porém, para diminuição do custo, indicou-se outro 

tipo de infraestrutura para as descidas no centro da sala. Enquanto a Blink trabalhou 

com colunas metálicas da marca Dutotec, nessa proposta foram lançadas descidas com 

eletrocalhas metálicas. A proposta de infraestrutura para os laboratórios é resultante do 

estudo de custo realizado para implementação de um laboratório. A partir da proposta 

de cabeamento sugerida para o laboratório de Software III, confrontaram-se os 

orçamentos para execução do mesmo utilizando três arranjos diferentes, incluiu-se no 

estudo canaleta plástica, da marca Hellermann, para comparação dos preços e 

identificação de qual solução seria mais aconselhável. A canaleta indicada é aquela que 

apresentou melhor relação custo benefício. 

No primeiro arranjo utilizou-se: canaletas, tomadas e colunas, para descidas no 

centro da sala, metálicas da marca Dutotec; 

No segundo com canaletas e tomadas metálicas da marca Dutotec, só que para as 

descidas no centro da sala, utilizou-se eletrocalha metálica, a mesma utilizada no teto. 

No terceiro foram lançadas canaletas e tomadas em PVC da marca Hellermann e 

para as descidas eletrocalhas metálicas. 

O apêndice 6 é a planta baixa do Laboratório de Software III, que ilustra esses três 

arranjos. Foi feito um comparativo de preço, o primeiro arranjo teve um custo de: 

7212,82 reais, o segundo de: 5596,23 reais, e o terceiro representando o mais barato um 

custo de: 5016,48 reais, conforme planilha no apêndice 4. Considerando o valor de cada 

arranjo e a análise do custo benefício chegou-se à conclusão que será mais viável 

trabalhar com canaleta do tipo metálica da marca Dutotec. Apesar do seu custo um 

pouco maior, considerou-se que é mais vantajoso trabalhar com canaletas metálicas, 

pelo fato do material ser mais resistente o que poderá diminuir os danos decorrentes do 

uso na infraestrutura do cabeamento. Para os pontos de descidas no centro da sala, a 

sugestão foi fazer uso de eletrocalhas, conforme figura 11. 

                                                
7Durante o período de elaboração do TCC o IFSC contratou a empresa Blink para executar a 

reestruturação de 3 laboratórios e a implementação de novo laboratório de software. Estas alterações 

utilizaram componentes e padrões diferenciados daqueles que até então foram empregados no 

cabeamento do campus de São José. 
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 Figura 11: Detalhe para descidas no centro das salas. 

Fonte: Produzida pela autora. 

 

6.2. Infraestrutura para a rede sem fio 

 

 

Em relação a  rede sem fio do campus, foi realizado um estudo utilizando o 

software Prime da Cisco, pertencente ao  IFSC. O software permite verificar a área de 

cobertura do sinal dos access points na planta do campus. A partir da planta baixa, com 

indicações referentes aos materiais de cada parede, divisória, coluna e abertura, é 

possível realizar simulações da cobertura resultante de diferentes distribuições de access 

points. Foram realizados vários testes para identificar o arranjo que melhor cobrisse as 

dependências de trabalho e ensino do campus, a figura 12 é exemplo de um teste no 

Pavimento Térreo Bloco C, nele foram sugeridos a utilização de 7 access point.  
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Figura 12: Área de cobertura Pavimento Térreo bloco C. 

Fonte: Produzida pela autora. 
 

Como critério para distribuição dos access points considerou-se que em ambientes 

de ensino, de trabalho e nos pátios de convivência a potência do sinal de cobertura 

deveria ficar entre -55 e -35 dBm. Na distribuição também procurou-se priorizar os 

ambientes de ensino. O resultado obtido contabiliza 39 access points, atualmente o 

campus possui 19. O arranjo de access points proposto e a sua área de cobertura 

indicada pelo software Prime, está no apêndice 1. Nas plantas baixas foram indicadas as 

tomadas de rede para alimentar os access points.  

 

 

6.3. A nova proposta de cabeamento 

 

O projeto de cabeamento estruturado sugeriu um total aproximado de 1077 pontos 

de rede, distribuídos entre os pavimentos. A maior concentração de pontos se dá no 

pavimento Superior devido a grande quantidade de laboratórios. Já o projeto existente 

conta com cerca de 671 pontos. O resultado da nova proposta para o Cabeamento do 

campus São José está no apêndice 7, no formato de pranchas em tamanho A0, ou 

customizadas. Foram elaboradas dez pranchas: 

01_Tec_Subsolo - Planta baixa do pavimento Subsolo. 

02_Tec_pavtoTerreoA - Planta baixa do pavimento Térreo, bloco A. 

03_Tec_pavtoTerreoB - Planta baixa do pavimento Térreo, bloco B. 

04_Tec_pavtoTerreoC - Planta baixa do pavimento Térreo, bloco C. 

05_Tec_pavtoSuperiorA - Planta baixa do pavimento Superior, bloco A. 

06_Tec_pavtoSuperiorB - Planta baixa do pavimento Superior, bloco B. 

07_Tec_pavtoSuperiorC - Planta baixa do pavimento Superior, bloco C. 
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08_Tec_DetalhesArmários - Prancha com vista frontal dos racks e brackets, e 

sugestão para identificação das tomadas. 

09_Tec_DetalhesInfra - Prancha com detalhes gerais para infraestrutura. 

10_Tec_Lab.SoftwareIII - Planta baixa do Laboratório de Software III, com três 

soluções de infraestrutura, para estudo da mais viável. 

Além das pranchas foi confeccionado, o orçamento da infraestrutura necessária 

para a realização do projeto. Os preços foram consultados em parte diretamente com 

representantes através de emails, outros, porém, devido à dificuldade em obter as 

respostas, foram feitas através de cotações em sites de lojas de materiais elétricos e de 

construção. O orçamento esta apresentado no apêndice 3, sendo composto por duas 

planilhas, orçamento e composição. Na planilha orçamento consta a quantidade e o 

preço do material sem o preço da mão de obra. Na planilha composição estão às 

composições de alguns materiais listados no orçamento. Uma composição é um 

conjunto de itens necessários para instalar uma parte do cabeamento. Por exemplo, para 

instalar uma barra de eletrocalha são necessários outros itens tais como, emenda, 

suporte de teto, entre outros, todos esses itens são agrupados formando uma 

composição.  

As pranchas e o orçamento compõe a nova proposta para o cabeamento estruturado 

do campus, que visa entre outras coisas, respectivamente, sugerir melhoras e indicar o 

custo do material necessário para poder fazê-las. 
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7. Conclusão 

 

O trabalhou teve como intuito atualizar o projeto de cabeamento estruturado do 

campus São José, indicando as condições atuais da infraestrutura e propondo um novo 

projeto com novas soluções para suprir as necessidades do Instituto e sanar os 

problemas encontrados na infraestrutura existente. Para o primeiro objetivo teve-se 

algumas dificuldades como os obstáculos físicos no momento das averiguações em loco 

da infraestrutura e mudanças, quase que paralelas ao trabalho, de algumas salas, bem 

como das instalações do sistema de CFTV que não puderam ter suas identificações de 

tomadas representadas nas plantas de as built. Para o projeto com a nova proposta do 

cabeamento estruturado não foi possível incluir estudos a cerca do uso de fibra óptica, 

que se pensava no início ser interessante incorporar ao projeto. Contudo o estudo da 

incorporação de fibra ao cabeamento do campus fica como sugestão para um trabalho 

futuro.  Uma dificuldade foi encontrada no momento de fazer o levantamento de preços 

para o orçamento da infraestrutura, pois muitas empresas não retornaram os pedidos de 

cotações, sendo assim, adotou-se a busca dos itens do orçamento em sites na internet. 

Contudo, considera-se que de fato o trabalho cumpriu seus objetivos fornecendo uma 

planta com as instalações atualizadas, o as built, e as plantas e o orçamento do material 

de uma nova proposta para o cabeamento estruturado do campus São José. 
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Apêndice 
Apêndice 1: 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Área de cobertura Pavimento Subsolo. 

Fonte: Produzida pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14: Área de cobertura Pavimento Térreo bloco C. 

Fonte: Produzida pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15: Área de cobertura Pavimento Térreo bloco B, A. 

Fonte: Produzida pela autora. 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Área de cobertura Pavimento Superior bloco C. 

Fonte: Produzida pela autora. 
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Apêndice 1: 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Área de cobertura Pavimento Superior bloco B. 

Fonte: Produzida pela autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Área de cobertura Pavimento Superior bloco A. 

Fonte: Produzida pela autora. 
 



Apêndice 2:

CLIENTE :

MUNICÍPIO:

Subsolo Térreo Pavto 
Superior

1 TELECOMUNICAÇÕES
1.1 Infraetrutura geral

1.1.1 Adaptador para CONDULETE múltiplas opções, diâmetro de 3/4", fabricado em PVC. 
Ref.: WETZEL ou similar. Un         335,00        52,00       112,00         171,00 

1.1.2 Adaptador para CONDULETE múltiplas opções, diâmetro de 1", fabricado em PVC.    
Ref.: WETZEL ou similar. Un           72,00         57,00           15,00 

1.1.3 Base 4 furos para fixação externa em perfilado(38x38mm), fornecimento e instalação. 
Ref.: MOPA ou similar. Un             1,00             1,00 

1.1.4 Base 4 furos para fixação externa em perfilado (76x38mm), fornecimento e instalação. 
Ref.: MOPA ou similar. Un             5,00             5,00 

1.1.5 Bucha de redução para p/ eletroduto Ø1" para Ø3/4". Ref.:  WETZEL ou similar. Un           31,00         17,00           14,00 

1.1.6 Cabo # 16,0 mm² -750V- 70°, para aterramento das peças metálicas da obra.. Ref: 
PRYSMIAN ou similar. m         375,00        25,00         50,00         300,00 

1.1.7
CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat. 6, para sistema de cabeamento estruturado, 
cor:azul.Ref.: FURUKAWA ou similar.                                                                                               m      1.000,00      900,00    1.034,00    13.580,00 

1.1.8
CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat. 6, nas ligações de Uplink, cor:cinza.Ref.: 
FURUKAWA ou similar.                                                                                               m         530,00       145,00         385,00 

1.1.9 CABO F/UTP 4 Pares com blindagem, Cat. 6. Ref.: FURUKAWA ou similar. m         170,00       170,00 

1.1.10 Caixa (4x4)", de SOBREPOR , com tampa, fabricada em PVC.                                                                                   
Ref.: CEMAR ou similar Un             6,00           2,00             4,00 

1.1.11 Caixa metálica (4x4)" de embutir no piso, com tampa cega e espelho para duas tomadas 
de rede. Un             1,00           1,00 

1.1.12 Caixa (4x2)" de EMBUTIR, sem tampa, fabicada em  PVC. Ref.: TIGRE ou similar. Un             1,00             1,00 

1.1.13 Caixa de derivação tipo 'X', para canaleta de alumínio, tipo 45mm. Ref.: DUTOTEC. Un           48,00           6,00           42,00 

1.1.14 Caixa de passagem subterrânea, em alvenaria (30x30x40)cm, com tampa em concreto 
(35x35)cm. Un             2,00           2,00 

1.1.15 Conector fêmea RJ 45 CAT. 6, BLINDADO, tomada tipo módulo de encaixe. Re.: 
FURUKAWA. Un             4,00           4,00 

1.1.16 Curva vertical interna, para canaleta matélica 73x45mm. Ref.: Dutotec. Un           11,00           5,00             6,00 

1.1.17 Cruzeta para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un             5,00             5,00 

1.1.18 Curva  horizontal 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un           11,00           2,00             9,00 

1.1.19 Curva  de inversão  para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un           33,00          2,00           3,00           28,00 

1.1.20 Curva  de inversão para perfilado (76x38)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un             1,00             1,00 

1.1.21 Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC. Ref.: WETZEL 
ou similar. Un             2,00             2,00 

1.1.22 Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC. Ref.: WETZEL 
ou similar. Un           31,00         15,00           16,00 

1.1.23 Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC. Ref.: 
WETZEL ou similar. Un         175,00        23,00         63,00           89,00 

1.1.24 Eletrocalha metálica perfurada com tampa  (100x50)mm, em barra de 3000mm, fixada 
no teto com suporte balancim. Ref.: MOPA ou similar. Br           69,00          8,00           8,00           53,00 

1.1.25 Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, em barras de 3m. Ref.: WETZEL 
ou similar. Br           50,00          5,00         20,00           25,00 

1.1.26 Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, em barras de 3m. Ref.: 
WETZEL ou similar. Br         311,00        47,00       122,00         142,00 

1.1.27 Eletroduto rígido roscável, Ø1.1/4", fabricado em PVC, em barras de 3m. Ref.: WETZEL 
ou similar. Br             3,00             3,00 

1.1.28 Eletroduto flexivel, corrugado Ø3/4", fabricado em PVC. Ref.: TIGRE ou similar. m             8,00           8,00 

1.1.29 Emenda em "T"  90°  para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un           22,00          2,00           3,00           17,00 

1.1.30 Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un             1,00             1,00 

1.1.31 Emenda interna "T" para perfilado (76x38)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un             6,00             6,00 

1.1.32 Espelho para caixa PVC (4x2)" com espera para duas saídas RJ 45. Ref.: PIAL ou 
similar. Un             1,00             1,00 

1.1.33 Flange, terminação em parede para eletrocalha (100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un             6,00          2,00             4,00 

1.1.34 CABO ÓPTICO 02FO MM-Multimodo, 50  INDOOR / OUTDOOR. Ref.: FURUKAWA ou 
similar m         120,00      120,00 

1.1.35 Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø1.1/4" em chapa metálica. Ref.: MOPA 
ou similar. Un             2,00             2,00 

1.1.36 Tampa cega para condulete de Ø1"  fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un           19,00          1,00         15,00             3,00 

1.1.37 Tampa cega para condulete de Ø3/4"  fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un           23,00          8,00           6,00             9,00 

1.1.38 Tampa para condulete, Diâmetro Ø1", com 1 posto retângular para tomada RJ45, 
fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un             4,00           1,00             3,00 

1.1.39 Tampa para condulete, Diâmetro Ø1", com 2 postos retângulares para tomada RJ45, 
fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un           19,00         10,00             9,00 

1.1.40 Tampa para condulete, Diâmetro Ø3/4", com 1 posto retângular para tomada RJ45, 
fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un           43,00          8,00         15,00           20,00 

1.1.41 Tampa para condulete, Diâmetro Ø3/4", com 2 postos retângulares para tomada RJ45, 
fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un         182,00        20,00         67,00           95,00 

Pavimentos

Planilha de quantitativo

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANTID.
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Apêndice 3:

CLIENTE :

MUNICÍPIO:

1 TELECOMUNICAÇÕES         196.451,00 
1.1 Infraetrutura geral         133.640,44 

1.1.1 Adaptador para CONDULETE múltiplas opções, diâmetro de 3/4", fabricado 
em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un          335,00              0,40             134,00 

1.1.2 Adaptador para CONDULETE múltiplas opções, diâmetro de 1", fabricado em 
PVC.    Ref.: WETZEL ou similar. Un            72,00              0,60               43,20 

1.1.3 Base 4 furos para fixação externa em perfilado(38x38mm), fornecimento e 
instalação. Ref.: MOPA ou similar. Un              1,00              7,93                 7,93 

1.1.4 Base 4 furos para fixação externa em perfilado (76x38mm), fornecimento e 
instalação. Ref.: MOPA ou similar. Un              5,00            11,75               58,75 

1.1.5 Bucha de redução para p/ eletroduto Ø1" para Ø3/4". Ref.:  WETZEL ou 
similar. Un            31,00              0,65               20,15 

1.1.6 Cabo # 16,0 mm² -750V- 70°, para aterramento das peças metálicas da obra.. 
Ref: PRYSMIAN ou similar. m          375,00              6,45          2.418,75 

1.1.7 CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat. 6, para sistema de cabeamento 
estruturado, cor:azul.Ref.: FURUKAWA ou similar.                                                                                               m     21.345,00              2,66        56.777,70 

1.1.8 CABO UTP 4 Pares, não blindado,Cat. 6, nas ligações de Uplink, 
cor:cinza.Ref.: FURUKAWA ou similar.                                                                                               m          530,00              2,66          1.409,80 

1.1.9 CABO F/UTP 4 Pares com blindagem, Cat. 6. Ref.: FURUKAWA ou similar. m          170,00              4,59             780,30 

1.1.10 Caixa (4x4)", de SOBREPOR , com tampa, fabricada em PVC.                                                                                   
Ref.: CEMAR ou similar Un              6,00              8,98               53,88 

1.1.11 Caixa metálica (4x4)" de embutir no piso, com tampa cega e espelho para 
duas tomadas de rede. Un              1,00            41,19               41,19 

1.1.12 Caixa (4x2)" de EMBUTIR, sem tampa, fabicada em  PVC. Ref.: TIGRE ou 
similar. Un              1,00              1,67                 1,67 

1.1.13 Caixa de derivação tipo 'X', para canaleta de alumínio, tipo 45mm. Ref.: 
DUTOTEC. Un            48,00            39,37          1.889,76 

1.1.14 Caixa de passagem subterrânea, em alvenaria (30x30x40)cm, com tampa em 
concreto (35x35)cm. Un              2,00            41,05               82,10 

1.1.15 Caixa para condulete em PVC, multiplas opções de instalação - Ø1" Cor: 
Cinza. Ref.:WETZEL ou similar. Un            40,00              5,50             220,00 

1.1.16 Caixa para condulete em PVC, multiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: 
Cinza. Ref.:WETZEL ou similar. Un          239,00              7,50          1.792,50 

1.1.17 Canaleta de alumínino (73x45x3000)mm, com divisória interna, tipo D, com 
tampa. Ref.: DUTOTEC. Un            81,00          247,83        20.074,23 

1.1.18 Conector fêmea RJ 45 CAT. 6, tomada tipo módulo de encaixe. Re.: 
FURUKAWA. Un          450,00            22,08          9.936,00 

1.1.19 Conector fêmea RJ 45 CAT. 6, BLINDADO, tomada tipo módulo de encaixe. 
Re.: FURUKAWA. Un              4,00            46,68             186,72 

1.1.20 Curva vertical interna, para canaleta matélica 73x45mm. Ref.: Dutotec. Un            11,00            14,20             156,20 

1.1.21 Cruzeta para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un              5,00            28,07             140,35 

1.1.22 Curva  horizontal 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un            11,00            21,35             234,85 

1.1.23 Curva  de inversão  para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un            33,00            22,69             748,77 

1.1.24 Curva  de inversão para perfilado (76x38)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un              1,00            14,68               14,68 

1.1.25 Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC. Ref.: 
WETZEL ou similar. Un              2,00              9,05               18,10 

1.1.26 Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC. Ref.: 
WETZEL ou similar. Un            31,00            12,95             401,45 

1.1.27 Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC. 
Ref.: WETZEL ou similar. Un          175,00            10,25          1.793,75 

1.1.28 Eletrocalha metálica perfurada com tampa  (100x50)mm, em barra de 
3000mm, fixada no teto com suporte balancim. Ref.: MOPA ou similar. Br            69,00          109,12          7.529,28 

1.1.29 Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, em barras de 3m. 
Ref.: WETZEL ou similar. Br            50,00            42,22          2.111,00 

1.1.30 Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, em barras de 3m. 
Ref.: WETZEL ou similar. Br          311,00            30,17          9.382,87 

1.1.31 Eletroduto rígido roscável, Ø1.1/4", fabricado em PVC, em barras de 3m. Ref.: 
WETZEL ou similar. Br              3,00            30,84               92,52 

1.1.32 Eletroduto flexivel, corrugado Ø3/4", fabricado em PVC. Ref.: TIGRE ou 
similar. m              8,00              1,64               13,09 

1.1.33 Emenda em "T"  90°  para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un            22,00            30,60             673,20 

1.1.34 Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un              1,00              8,38                 8,38 

1.1.35 Emenda interna "T" para perfilado (76x38)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un              6,00            12,44               74,64 

1.1.36 Espelho para caixa PVC (4x2)" com espera para duas saídas RJ 45. Ref.: 
PIAL ou similar. Un              1,00              2,39                 2,39 

1.1.37 Flange, terminação em parede para eletrocalha (100x50)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un              6,00              6,39               38,34 

1.1.38 CABO ÓPTICO 02FO MM-Multimodo, 50  INDOOR / OUTDOOR. Ref.: 
FURUKAWA ou similar m          120,00              2,18             261,60 

 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 SÃO JOSÉ  

ITEM SERVIÇOS Preço total

Obs.: Na planilha não foram inclusos equipamentos 
ativos de rede, apenas a infraestrutura necessária 
para comportar a nova proposa para o cabeamento 

estruturado do Instituto do campus São José.

 Planilha Orçamentária 

UNID. QUANTID. Preço 
material 
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CLIENTE :

MUNICÍPIO:

1 TELECOMUNICAÇÕES         196.451,00 

 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 SÃO JOSÉ  

ITEM SERVIÇOS Preço total

Obs.: Na planilha não foram inclusos equipamentos 
ativos de rede, apenas a infraestrutura necessária 
para comportar a nova proposa para o cabeamento 

estruturado do Instituto do campus São José.

 Planilha Orçamentária 

UNID. QUANTID. Preço 
material 

1.1.39 Perfilado metálico (38x38x6000)mm, fixado no teto com gancho curto. Ref.: 
MOPA ou similar Br              6,00            74,25             445,50 

1.1.40 Perfilado metálico DUPLO (76x38x6000)mm, fixado no teto com gancho 
curto. Ref.: MOPA ou similar Br            14,00          142,42          1.993,88 

1.1.41 Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø1" em chapa metálica.Ref.: 
MOPA ou similar. Un            22,00              6,51             143,22 

1.1.42 Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø1.1/4" em chapa metálica. 
Ref.: MOPA ou similar. Un              2,00              8,06               16,12 

1.1.43 Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica. 
Ref.: MOPA ou similar. Un            46,00              5,81             267,26 

1.1.44 Saída lateral, de perfilado para eletroduto Ø1" em chapa metálica. Ref: MOPA 
ou similar. Un              5,00              7,42               37,10 

1.1.45 Saída lateral, de perfilado para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica. Ref: 
MOPA ou similar. Un            28,00              4,98             139,44 

1.1.46 Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un              2,00              7,60               15,20 

1.1.47 Saída superior de eletrocalha para perfilado (76x38)mm. Ref.: MOPA ou 
similar. Un              3,00            13,46               40,38 

1.1.48 Saída vertical, de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica. Ref.: 
MOPA ou similar. Un            14,00              5,81               81,34 

1.1.49 Tampa cega para condulete de Ø1"  fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou 
similar. Un            19,00              4,41               83,79 

1.1.50 Tampa cega para condulete de Ø3/4"  fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou 
similar. Un            23,00              2,21               50,83 

1.1.51 Tampa para condulete, Diâmetro Ø1", com 1 posto retângular para tomada 
RJ45, fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un              4,00              5,80               23,20 

1.1.52 Tampa para condulete, Diâmetro Ø1", com 2 postos retângulares para 
tomada RJ45, fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un            19,00              5,14               97,66 

1.1.53 Tampa para condulete, Diâmetro Ø3/4", com 1 posto retângular para 
tomada RJ45, fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un            43,00              4,65             199,95 

1.1.54 Tampa para condulete, Diâmetro Ø3/4", com 2 postos retângulares para 
tomada RJ45, fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar. Un          182,00              5,05             919,10 

1.1.55 Terminal a pressão para cabo 16mm² de aterramente fornecimento e 
instalação Un            30,00              1,00               30,00 

1.1.56 Tomada com duas saídas RJ 45 Cat. 6 para canaleta METÁLICA. Ref.: 
DUTOTEC Un          154,00            56,90          8.762,60 

1.1.57 Tomada com uma saída RJ 45 Cat. 6 para canaleta METÁLICA. Ref.: 
DUTOTEC Un            18,00            37,21             669,78 

1.2 Armários (racks, brackets e acessórios)           62.810,56 

1.1.2 Bracket (rack de parede), fechado, metálico, padrão 19"x 12Us.Dimensões: 
Altura: 12Us,635mm;  Largura: 600mm;  Profundidade: 600mm. Ref.: Un            12,00          549,90          6.598,80 

1.1.3 Frente falsa 19"x1U, preto. Ref.: IP Metal ou similar. Un            43,00              7,94             341,42 

1.1.4 Gaveta de ventilação para Rack 19" (exaustor).
Ref.: TRIUNFO, TAUNOS ou similar. Un              9,00          290,63          2.615,67 

1.1.5 Kit M5 porca gaiola, com parafuso Philips e arruela. Conjunto com 50 
unidades. Un            18,00            26,00             468,00 

1.1.6 Organizador de cabos, metálico, horizontal, 1U, para rack 19" (guia fechado 
de cabos) cabos de rede (até 24 cabos). Em ABS. Ref.: IP Metal ou similar. Un            38,00            13,17             500,46 

1.1.7 Organizador de cabos, metálico, horizontal, de alta densidade, 1U, para rack 
19" (guia fechado de cabos) cabos de rede (até 48 cabos). Em ABS.  Ref.: IP Un            14,00            22,49             314,83 

1.1.8 Patch cord/cable, GIGALAN RJ45/RJ45-UTP 4P- CAT 6 - 1,50m. Ref.: 
FURUKAWA ou similar Un          677,00            21,54        14.582,58 

1.1.9 Patch panel 24 posições, Cat. 6. Ref.: FURUKAWA ou similar. Un            36,00          705,39        25.394,04 

1.1.10 Rack de piso, fechado, metálico Alta Densidade. Padrão 19",  28Ux600mm, 
dimensões: (1432x600x600)mm. Ref.: ATTIC ou similar. Un              1,00       1.286,68          1.286,68 

1.1.11 Rack de piso,fechado,metálico. Alta Densidade. Padrão 19", 40Ux600mm, 
dimensões: (1966x600x600)mm. Ref.: ATTIC ou similar. Un              5,00       1.568,70          7.843,50 

1.1.12 Régua de tomadas, com 4 tomadas. Ref.:SOLLAN ou similar. Un            13,00            59,33             771,29 

1.1.13 Régua de tomadas, com 8 tomadas. Ref.:SOLLAN ou similar. Un              5,00            70,12             350,60 

1.1.14 Patch panel 48 posições, Cat. 6 (1U). Ref.: FURUKAWA ou similar. Un              1,00       1.531,62          1.531,62 

1.1.15 Módulo distribuidor óptico básico para 12 fibras. Ref.: FURUKAWA ou similar. Un              1,00          146,12             146,12 

1.1.16 Cordão óptico duplex,  multimodo, conectorizado, de 1,5m. Un              1,00            64,95               64,95 
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Descrição Un Quantid.  Preço 
Unitário 

Total

Eletrocalha metálica perfurada  (100x50)mm, em barra 
de 3000mm, fixada no teto com suporte balancim. 
Ref.: Mopa ou similar.

Br 1,00     109,12       

Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de
3000mm. Ref.: Mopa ou similar. Br 1,00             40,32                40,32                     

Emenda para eletrocalha metálica perfurada (100x50mm). Ref.:
Mopa ou similar. Un 1,00             0,52                  0,52                       

Tampa de encaixe para eletrocalha (100x50mm). Ref.: Mopa
ou similar. Un 2,00             24,19                48,38                     

Cantoneira ZZ horizontal.Ref.: Mopa ou similar. Un 3,00             1,34                  4,02                       

Suporte suspensão simples tirante 3/8" Tipo "B" (100x50 mm).
Ref.: Mopa ou similar. Un 3,00             2,26                  6,78                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 6,00             0,54                  3,24                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 6,00             0,05                  0,30                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 8,00             0,07                  0,56                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 4,00             0,35                  1,40                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 8,00             0,45                  3,60                       

Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm,  fixado 
no teto com gancho curto. Ref.: Mopa ou similar. Br 1,00     74,25         

Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm. Ref.: Mopa ou
similar. Br 1,00             49,59                49,59                     

Emenda interna "I" para perfilado (38x38)mm. Ref: Mopa ou
similar. Un 1,00             1,52                  1,52                       

Cantoneira ZZ horizontal. Ref.: Mopa ou similar. Un 3,00             1,34                  4,02                       

Gancho curto para perfilado (38x38)mm. Ref: Mopa ou similar) Un 3,00             1,40                  4,20                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 8,00             0,05                  0,40                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 8,00             0,54                  4,32                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 20,00           0,35                  7,00                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 4,00             0,45                  1,80                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 20,00           0,07                  1,40                       

Perfilado metálico perfurado (76x38x6000)mm,  fixado 
no teto com gancho curto. Ref.: Mopa ou similar. Br 1,00     142,42       

Perfilado metálico perfurado (76x38x6000)mm, fixado no teto
com gancho curto. Ref.: Mopa ou similar. Br 1,00             112,05              112,05                   

Emenda interna "I" para perfilado (76x38)mm. Ref: Mopa ou
similar. Un 1,00             3,03                  3,03                       

Cantoneira ZZ horizontal. Ref.: Mopa ou similar. Un 3,00             1,34                  4,02                       

Gancho curto p/ perfilado (76x38)mm. Ref.: Mopa ou similar. Un 3,00             2,80                  8,40                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 8,00             0,05                  0,40                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 8,00             0,54                  4,32                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 20,00           0,35                  7,00                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 4,00             0,45                  1,80                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 20,00           0,07                  1,40                       

Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4" fabricado em 
PVC, classe A, em barras de 3m. Ref.: Wetzel ou 
similar.

Br 1,00     30,17         

Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4" fabricado em PVC, classe
A, em barras de 3m. Ref.: Wetzel ou similar. Br 1,00             19,45                19,45                     

Luva Ø3/4" - PVC rígido, fabricado em PVC. Ref.: Wetzel ou
similar. Un 1,00             2,50                  2,50                       

Abraçadeira Ø3/4" fabricado em PVC. Ref: Wetzel ou similar. Un 3,00             2,15                  6,45                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 3,00             0,05                  0,15                       

COMPOSIÇÃO
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Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 3,00             0,54                  1,62                       

Eletroduto rígido  não roscável, Ø1" fabricado em 
PVC, em barras de 3m. Ref.: Wetzel ou similar. Br 1,00     42,22         
Eletroduto rígido não roscável, Ø1" fabricado em PVC, em
barras de 3m. Ref.: Wetzel ou similar. Br 1,00             25,95                25,95                     

Luva Ø1" - PVC rígido, fabricado em PVC. Ref.: Wetzel ou
similar. Un 1,00             7,45                  7,45                       

Abraçadeira Ø1" fabricado em PVC. Ref: Wetzel ou similar. Un 3,00             2,35                  7,05                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 3,00             0,05                  0,15                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 3,00             0,54                  1,62                       

Eletroduto rígido  não roscável, Ø1.1/4"  fabricado em 
PVC, em barras de 3m. Ref.: Wetzel ou similar. Br 1,00     30,84         

Eletroduto rígido não roscável, Ø1.1/4" fabricado em PVC, em
barras de 3m. Ref.: Wetzel ou similar. Br 1,00             15,75                15,75                     

Luva Ø1.1/4" - PVC rígido, fabricado em PVC. Ref.: Wetzel ou
similar. Un 1,00             1,95                  1,95                       

Abraçadeira tipo U Ø1.1/4"  metálica. Un 3,00             3,79                  11,37                     

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 3,00             0,05                  0,15                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 3,00             0,54                  1,62                       

Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" 
em chapa metálica. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00     5,81           
Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" em chapa
metálica. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00             2,62                  2,62                       

bucha e arruela em aluminio Ø3/4" cj 1,00             1,45                  1,45                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø1" 
em chapa metálica. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00     6,51           
Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø1" em chapa
metálica. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00             2,62                  2,62                       

bucha e arruela em aluminio Ø1" cj 1,00             2,15                  2,15                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto 
Ø1.1/4" em chapa metálica. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00     8,06           
Saída horizontal, de eletrocalha para eletroduto Ø1.1/4" em
chapa metálica. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00             3,02                  3,02                       

bucha e arruela em aluminio Ø1.1/4" cj 1,00             3,30                  3,30                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4". Ref.: 
Mopa ou similar. Un 1,00     4,98           
Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4". Ref.: Mopa ou
similar. Un 1,00             1,79                  1,79                       

bucha e arruela em aluminio 3/4" cj 1,00             1,45                  1,45                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1". Ref.: 
Mopa ou similar. Un 1,00     7,42           
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Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø1". Ref.: Mopa ou
similar. Un 1,00             3,53                  3,53                       

bucha e arruela em aluminio Ø1" cj 1,00             2,15                  2,15                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Saída superior de eletrocalha para perfilado 
(38x38)mm. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00     7,60           
Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm. Ref.:
Mopa ou similar. Un 1,00             5,86                  5,86                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Saída superior de eletrocalha para perfilado 
(76x38)mm. Ref.: Mopa ou similar. Un 1,00     13,46         
Saída superior de eletrocalha para perfilado (76x38)mm. Ref.:
Mopa ou similar. Un 1,00             11,72                11,72                     

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Base c/ 4 furos  para fixação externa de perfilado 
(76x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou 
similar).

Un 1,00     11,75         

Base c/ 4 furos para fixação externa (76x38mm), fornecimento e
instalação. (Ref: Mopa ou similar). Un 1,00             7,65                  7,65                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 4,00             0,05                  0,20                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 4,00             0,54                  2,16                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Base c/ 4 furos  para fixação externa de perfilado 
(38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou 
similar).

Un 1,00     7,93           

Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e
instalação. (Ref: Mopa ou similar). Un 1,00             3,83                  3,83                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 4,00             0,05                  0,20                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 4,00             0,54                  2,16                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de 
Ø3/4", fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou similar. Un 1,00     10,25         
Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4",
fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou similar. Un 1,00             5,25                  5,25                       

Luva Ø3/4" - PVC rígido. Ref: Wetzel ou similar. Un 2,00             2,50                  5,00                       

Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", 
fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou similar. Un 1,00     12,95         
Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada
em PVC. Ref.: Wetzel ou similar. Un 1,00             7,45                  7,45                       

Luva Ø1" - PVC rígido. Ref: Wetzel ou similar. Un 2,00             2,75                  5,50                       

Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de 
Ø1.1/4", fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou similar. Un 1,00     9,05           

Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4",
fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou similar. Un 1,00             5,15                  5,15                       
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Luva Ø1.1/4" - PVC rígido. Ref: Wetzel ou similar. Un 2,00             1,95                  3,90                       

Curva  horizontal 90º para eletrocalha metálica 
perfurada (100x50)mm. Ref: Mopa ou similar. Un 1,00     21,35         
Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica perfurada
(100x50)mm. Ref: Mopa ou similar. Un 1,00             16,13                16,13                     

Arruela lisa 1/4" zincada Un 6,00             0,35                  2,10                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 6,00             0,45                  2,70                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 6,00             0,07                  0,42                       

Emenda em "T"  90°  para eletrocalha metálica 
perfurada (100x50)mm. Ref: Mopa ou similar. Un 1,00     30,60         
Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada
(100x50)mm. Ref: Mopa ou similar. Un 1,00             20,16                20,16                     

Arruela lisa 1/4" zincada Un 12,00           0,35                  4,20                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 12,00           0,45                  5,40                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 12,00           0,07                  0,84                       

Flange, terminação em parede para eletrocalha 
(100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00     6,39           
Flange, terminação em parede para eletrocalha (100x50)mm.
Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00             4,03                  4,03                       

Bucha S6 nylon Ø1.1/4"x1/4" Un 4,00             0,05                  0,20                       

Parafuso auto atarraxante cabeça panela e fenda simples
4,8X38mm Un 4,00             0,54                  2,16                       

Cruzeta para eletrocalha metálica perfurada 
(100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00     28,07         
Cruzeta para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm. Ref.:
MOPA ou similar. Un 1,00             22,85                22,85                     

Arruela lisa 1/4" zincada Un 6,00             0,35                  2,10                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 6,00             0,45                  2,70                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 6,00             0,07                  0,42                       

Curva  de inversão  para eletrocalha metálica 
perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00     22,69         
Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada
(100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00             17,47                17,47                     

Arruela lisa 1/4" zincada Un 6,00             0,35                  2,10                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 6,00             0,45                  2,70                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 6,00             0,07                  0,42                       

Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un 1,00     8,38           
Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm. Ref.: MOPA ou
similar. Un 1,00             3,16                  3,16                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 6,00             0,07                  0,42                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 6,00             0,35                  2,10                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 6,00             0,45                  2,70                       

Emenda interna "T" para perfilado (76x38)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un 1,00     12,44         
Emenda interna "T" para perfilado (76x38)mm. Ref.: MOPA ou
similar. Un 1,00             7,22                  7,22                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 6,00             0,07                  0,42                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 6,00             0,35                  2,10                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 6,00             0,45                  2,70                       

Tomada com duas saídas RJ 45 Cat. 6 para canaleta 
plástica. Ref.: Hellermann. Un 1,00     76,06         

Módulo adaptador para 1 (um) Faceplate. Ref.:Hellermann. Un 1,00             23,00                23,00                     

Espelho Faceplate para 2 RJ 45. Ref.:Hellermann. Un 1,00             8,90                  8,90                       

Conector RJ 45 fêmea Cat.6. Ref.: Furukawa Un 2,00             22,08                44,16                     
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Curva  de inversão para perfilado (76x38)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un 1,00     14,68         
Curva  de inversão para perfilado (76x38)mm. Ref.: 
MOPA ou similar. Un 1,00             9,46                  9,46                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 6,00             0,07                  0,42                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 6,00             0,35                  2,10                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 6,00             0,45                  2,70                       

Tomada com uma saída RJ 45 Cat. 6 para canaleta 
plástica. Ref.: Hellermann. Un 1,00     49,02         

Módulo adaptador para 1 (um) Faceplate. Ref.:Hellermann. Un 1,00             23,00                23,00                     

Espelho para um conector RJ 45, para canaleta.
Ref.:Hellermann Un 1,00             3,94                  3,94                       

Conector RJ 45 fêmea Cat.6. Ref.: Furukawa Un 1,00             22,08                22,08                     

Derivação para canaleta plástica. Ref.: Hellermann. Un 46,81         
Cotovelo interno ajustável UNICAL. Ref.: Hellermann. Un 1,00             23,04                23,04                     

Derivação em ‘T’ plana unicanal. Ref.: Hellermann. Un 1,00             23,77                23,77                     

Saída vertical, de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" em 
chapa metálica. Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00     5,81           
Saída vertical, de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" em 
chapa metálica. Ref.: MOPA ou similar. Un 1,00             2,62                  2,62                       

bucha e arruela em aluminio Ø3/4" cj 1,00             1,45                  1,45                       

Arruela lisa 1/4" zincada Un 2,00             0,35                  0,70                       

Parafuso lentilha ø1/4"x 1/2" Un 2,00             0,45                  0,90                       

Porca sextavada alta 1/4" Un 2,00             0,07                  0,14                       

Caixa metálica de piso (4x2)", com tampa para tomada 
RJ 45. Un 1,00     41,19         
Caixa metálica (4x2)" de embutir no piso. Un 1,00             14,29                14,29                     

Tampa para caixa (4x2)" metálica, RJ 45. Un 1,00             26,90                26,90                     

Canaleta de alumínino (73x45x3000)mm, com divisória 
interna, tipo D, com tampa. Ref.: DUTOTEC. Un 1,00     247,83       

Canaleta de alumínino (73x45x3000)mm, com divisória interna, tipo D, com 
tampa. Ref.: DUTOTEC. Un 3,00             61,35                184,05                   

Tampa lisa para canaleta metálica. Ref.: Dutotec. Un 3,00             21,26                63,78                     

Tomada com duas saídas RJ 45 Cat. 6 para canaleta 
METÁLICA. Ref.: DUTOTEC Un 1,00     56,90         
Porta equipamentos para 3 tomadas RJ 45, em uso de canaleta de alumínio. 
Ref.: DUTOTEC. Un 1,00             10,35                10,35                     

Tampa espera para bloco não usado. Ref.: DUTOTEC. Un 1,00             2,39                  2,39                       

Conector RJ 45 fêmea Cat.6. Ref.: Furukawa Un 2,00             22,08                44,16                     

Tomada com uma saída RJ 45 Cat. 6 para canaleta 
METÁLICA. Ref.: DUTOTEC Un 1,00     37,21         
Porta equipamentos para 3 tomadas RJ 45, em uso de canaleta de alumínio. 
Ref.: DUTOTEC. Un 1,00             10,35                10,35                     

Tampa espera para bloco não usado. Ref.: DUTOTEC. Un 2,00             2,39                  4,78                       

Conector RJ 45 fêmea Cat.6. Ref.: Furukawa Un 1,00             22,08                22,08                     

Patch panel 24 posições, Cat. 6. Ref.: FURUKAWA ou 
similar. Un 1,00     705,39       
Patch panel DESCARREGADO com 24 posições. Ref.: FURUKAWA ou 
similar. Un 1,00             175,47              175,47                   

Conector RJ 45 fêmea Cat.6. Ref.: Furukawa Un 24,00           22,08                529,92                   
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Patch panel 48 posições, Cat. 6 (1U). Ref.: 
FURUKAWA ou similar. Un 1,00     1.531,62    
Patch panel DESCARREGADO com 48 posições, (1U). Ref.: FURUKAWA 
ou similar. Un 1,00             471,78              471,78                   

Conector RJ 45 fêmea Cat.6. Ref.: Furukawa Un 48,00           22,08                1.059,84                
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CLIENTE :

MUNICÍPIO:

Arranjo 1
PREÇO 
TOTAL  

Arranjo 1
Arranjo 2

PREÇO 
TOTAL  

Arranjo2
Arranjo 3

PREÇO 
TOTAL  

Arranjo 3
1 TELECOMUNICAÇÕES

1.1 Infraestrutra geral        7.212,82        5.596,23        5.016,48 

1.1.1 Caixa de derivação tipo 'X', para canaleta de 
alumínio, tipo 45mm. Ref.: DUTOTEC. Un            39,37           4,00       157,48           7,00       275,59               -   

1.1.2 Derivação para canaleta plástica. Ref.: 
Hellermann. Un            46,81               -                 -             7,00       327,67 

1.1.3
Caixa para condulete em PVC, multiplas 
opções de instalação - Ø3/4" Cor: Cinza. 
Ref.:WETZEL ou similar.

Un              7,50               -                 -                 -   

1.1.4
Canaleta de alumínino (73x45x3000)mm, 
com divisória interna, tipo D, com tampa. 
Ref.: DUTOTEC.

Br          247,83           9,00    2.230,47           9,00    2.230,47               -   

1.1.5
Canaleta PVC (100x50x2000)mm, série 
UNICANAL, com divisória interna e tampa. 
Ref.: HELLERMANN.

Br            87,60               -                 -           13,00    1.138,80 

1.1.6 Coluna PLUS STANDART, para descida dos 
cabos. Ref.: DUTOTEC. Un          640,99           3,00    1.922,97               -                 -   

1.1.7
Curva  horizontal 90º para eletrocalha 
metálica perfurada (100x50)mm. Ref: Mopa 
ou similar.

Un            21,35           1,00         21,35           1,00         21,35           1,00         21,35 

1.1.8
Curva  de inversão  para eletrocalha metálica 
perfurada (100x50)mm. Ref.: MOPA ou 
similar.

Un            22,69           4,00         90,76           7,00       158,83           7,00       158,83 

1.1.9
Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro 
de Ø1", fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou 
similar.

Un            12,95           6,00         77,70               -                 -   

1.1.10
Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro 
de Ø3/4", fabricada em PVC. Ref.: Wetzel ou 
similar.

Un            10,25           1,00         10,25           1,00         10,25           1,00         10,25 

1.1.11 Cruzeta para eletrocalha metálica perfurada 
(100x50)mm. Ref.: MOPA ou similar. Un            28,07               -             3,00         84,21           3,00         84,21 

1.1.12
Eletrocalha metálica perfurada  (100x50)mm, 
em barra de 3000mm, fixada no teto com 
suporte balancim. Ref.: Mopa ou similar.

Br          109,12           9,00       982,08         13,00    1.418,56         13,00    1.418,56 

1.1.13
Eletroduto rígido  não roscável, Ø1" fabricado 
em PVC, em barras de 3m. Ref.: Wetzel ou 
similar.

Br            42,22           5,00       211,10               -                 -   

1.1.14
Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4" 
fabricado em PVC, classe A, em barras de 
3m. Ref.: Wetzel ou similar.

Br            30,17               -                 -                 -   

1.1.15
Emenda em "T"  90°  para eletrocalha 
metálica perfurada (100x50)mm. Ref: Mopa 
ou similar.

Un            30,60           3,00         91,80               -                 -   

1.1.16 Tomada com duas saídas RJ 45 Cat. 6 para 
canaleta plástica. Ref.: Hellermann. Un            76,06               -                 -           24,00    1.825,44 

1.1.17

Flange 100x50mm para terminação de 
eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - 
Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) 
zincado por imersão em zinco fundido. Ref.: 
MOPA.

Un              6,39           1,00           6,39           4,00         25,56           4,00         25,56 

1.1.18
Saída horizontal, de eletrocalha para 
eletroduto Ø1" em chapa metálica. Ref.: 
Mopa ou similar.

Un              6,51           6,00         39,06               -                 -   

1.1.19
Saída horizontal, de eletrocalha para 
eletroduto Ø3/4" em chapa metálica. Ref.: 
Mopa ou similar.

Un              5,81           1,00           5,81           1,00           5,81           1,00           5,81 

1.1.20 Tomada com duas saídas RJ 45 Cat. 6 para 
canaleta METÁLICA. Ref.: DUTOTEC Un            56,90         24,00    1.365,60         24,00    1.365,60               -   

1.1.21
Tampa para condulete, Diâmetro Ø3/4", com 
2 postos retângulares para tomada RJ45, 
fabricada em PVC. Ref.: WETZEL ou similar.

Un              5,05               -                 -                 -   

UNID.
Preço 

material 
UNITÁRIO

Três arranjos para o Lab. Software III. Comparativo de preço.  Arranjo 1: Canaleta metálica 
Dutotec + tóten Dototec. Arranjo 2: Canaleta metálica Dutotec + descida com eletrocalha. 
Arranjo 3: Canaleta plástica Hellermann +   descida com eletrocalha. 

 Planilha Orçamentária - Lab. Software III 

 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

 SÃO JOSÉ - SC 

ITEM SERVIÇOS
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