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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Cabo coaxial é um cabo de alta capacidade, amplamente utilizado para a transmissão de sinais 
de televisão, e de áudio digital de alta frequência.  

- Estes cabos já foram largamente utilizado para a conexão de redes de computadores, que 
utilizavam a topologia de redes em barramento, ou seja, todos os computadores ligados por 
meio de um único cabo. 

- Hoje poucas são as redes que as utilizam, no entanto são predominantes em conexões de 
televisores, circuitos fechados de TV e alarmes. 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Propriedades Físicas: 

- Constituído por diversas camadas concêntricas de condutores e isolantes 

- O cabo coaxial é formado por dois condutores.  

- Um interno e o outro disposto na forma de malha envolvendo o condutor central. 

- Coaxial refere-se ao fato de o cabo ser feito de vários revestimentos compartilhando o mesmo 
eixo central (co-eixo). 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Propriedades Físicas 

- As camadas deste cabo possuem as seguintes funções: 

- Condutor Interno: utilizado para transmitir as informações pelo cabo coaxial 

- Dielétrico: separador entre o condutor interno e o condutor externo 

- Condutor externo (malha): utilizado como escudo de proteção para o condutor interno, 
formando uma gaiola de faraday. Também tem função relevante na condução do sinal pois 
da mesma forma que no condutor interno, temos passagem de corrente elétrica nesta 
blindagem. 

- Proteção: feita de plástico, borracha ou PVC, protege o interior do cabo coaxial 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Principal parâmetro: 

- A impedância característica do cabo (Z0) é determinada pela constante dielétrica do isolamento 
interior e os raios dos condutores interior e exterior.  

- A impedância característica do cabo é importante porque a impedância da fonte e de carga deve 
ser acompanhado para garantir a transferência de máxima potência, e a mínima relação de 
onda estacionária . 

- Outras propriedades importantes de cabo coaxial incluem atenuação em função da frequência, a 
capacidade de manipulação de tensão, e qualidade escudo. 

- Todos os componentes de um sistema coaxial devem ter a mesma impedância para evitar 
reflexões internas nas ligações entre os componentes.  
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Vantagens: 

-  Sua blindagem permite que o cabo seja longo  

– Mais barato que o par trançado blindado  

– Melhor imunidade contra ruídos e atenuação do sinal que o par trançado sem blindagem. 

- Suas características elétricas são bastante favoráveis à transmissão de sinais de alta frequencia, 
uma vez que possui boa imunidade. 

- Sua capacidade de transmissão é alta e, usando FDM (Multiplexação por divisão de frequencia), 
é possível subdividi-lo em subcanais, cada um com uma transmissão independente. 

 

 

 

 

 

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



4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Vantagens: 

- A vantagem principal da linha coaxial sobre as demais reside basicamente no fato de ter um dos 
seus condutores (o externo) atuando como uma blindagem para o outro (o interno) 

- Dessa forma, as interferências que poderiam atrapalhar o sinal, são detidas na capa externa e 
desviadas para terra. 

- O mesmo acontece com o sinal mandado pelo cabo coaxial 

- Como ele está totalmente circundado pela malha, o campo eletromagnético fica restrito ao 
espaço existente entre os condutores, não se espalhando mais além, evitando problemas de 
interferência em outros aparelhos. 

- Protege contra o fenômeno da indução, causado por interferência eletromagnética. 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Desvantagens: 

- Por não ser muito flexível quebra-se e apresenta mal contato com facilidade  

- É difícil passá-lo através de conduítes 

-  Normalmente utilizado em topologia linear, se um cabo falhar, todo o segmento da rede para  

- Mais caro que o par trançado sem blindagem 

-  Cada tipo de rede requer um cabo com impedância diferente (como a maioria é Ethernet isso 
não chega a ser um inconveniente) 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Aplicação 

- O cabo coaxial é utilizado como guia de onda para transmissão de sinais de rádio 
freqüência sinais.  

- Suas aplicações incluem:  

- Banda Base: Ligação de redes de computadores 

- Banda Larga: Ligação de rádio transmissores e receptores com as suas antenas; 
condução de sinais de televisão, ex: CATV. 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Apesar de apresentar maior banda passante que os cabos UTP e ter uma boa imunidade ao 
ruído, os cabos coaxiais são mais caros e difíceis de manusear. 

- Esse tipo de cabo não é utilizado no cabeamento estruturado, porém a sua presença nas 
instalações de entrada ou em redes internas de TV a cabo são comuns nas instalações prediais. 

- A banda passante necessária para transmitir todos os canais de TV (de 54 até 890 MHz, 

BW=836MHz) é superior a banda dos cabos UTPs das categorias 5e, 6 e 6ª.  
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Padrão 

- Uma série de tipos padrão de cabo coaxial foram especificados para usos militares, 
na forma de "RG- #" ou "RG - # / U". Eles datam do II Guerra Mundial 

- RG significa “Radio Guide” , em alguns catalogos: “Radio Frequency Government” 

- O padrão atual é militar MIL-SPEC MIL-C-17. 

- Os designadores de RG são utilizados principalmente para identificar 
compatíveis conectores que se encaixam o condutor interno, dielétrico e as 
dimensões do revestimento dos cabos. 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Padrão 

- As variedades de cabos coaxiais são decorrentes dos critérios elétricos e mecânicos. 
A frequência e a potência requerida dita as dimensões físicas do cabo coaxial.    
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Padrão 

- As variedades de cabos coaxiais são decorrentes dos critérios elétricos e mecânicos. 
A frequência e a potência requerida dita as dimensões físicas do cabo coaxial.    
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Padrão (75 Ohms) 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Padrão (50 Ohms) 

 

 

 



4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Conectores: 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Conectores: 

- Conector F  

- Os conectores F, ao invés de possuírem um pino central, utilizam o próprio condutor rígido 
central para contato.  

- São utilizados para conectar cabos coaxiais RG-6 e RG-59, comuns em aplicações de serviços 
residenciais de TV a cabo, equipamentos de vídeo e segurança.  

- Sua conectorização ocorre por meio de anilhas de crimpagem embutidas.  
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Conectores: 

- Conector N  

- Os conectores N são comumente utilizados em aplicações de Radio Frequencia, em 
conjunto com o cabo coaxial grosso, RG-8 e RG 11U, normalmente usados para 
interligação de rádios com as antenas, servindo como guias de onda.  

- Sua conectorização é efetuada por um pino central (baioneta) que deve recobrir o 
condutor central do cabo. Sua fixação é composta de um anel externo recantilhado 
para encaixe com o conector fêmea.  
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Conectores: 

- Conector BNC (Bayonet Neil-Concelman)  

- O BNC foi o conector mais utilizado nas redes locais de computadores, mas 
atualmente não é mais recomendado pelas normas.  

- Este conector é composto por um pino central (baioneta) que deve ser instalado 
sobre o condutor flexível central do cabo, que por sua vez, pode ser: RG-6 (75 Ω), 
coaxial fino RG-58 A/U (50Ω), RG-59 (85Ω) e RG-62 (93Ω). 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Cabos Coaxiais Baseband 

- O coaxial de banda base é de 50 ohms.  

- cabo normalmente referido como cabo Ethernet, pois foi originalmente usado nas redes 
Ethernet.  

- Nos sistemas de banda-base não há modulação do sinal.  

- Transceptores são utilizados para colocar os sinais digitais diretamente sobre o cabo.  

- Estes sinais são codificados usando algumas das técnicas, tais como Manchester ou 
Manchester Diferencial codificação de fase.  
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Cabos Coaxiais Baseband 

- O sinal digital ocupa toda a largura de banda do cabo; assim, os cabos de banda de base tem 
apenas um canal em operação a qualquer momento no tempo.  

- A transmissão é bidirecional. 

- Muitas implementações de banda base operam na faixa de 10Mbps para Ethernet padrão, 
embora outros, como Token Ring em 16Mbps, opera a taxas mais elevadas.  

- Os cabos para 10BASE5 são os coaxiais Thicknet , os cabos para 10BASE2 são os coaxiais 
Thinnet 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Cabos Coaxiais Baseband 

- Thick Coaxial (10BASE5) - Thicknet 
 
Vulgarmente conhecida como ethernet grossa, caracteriza-se pelo seu cabo coaxial grosso   
(RG-8 / U). 

- 10 Refere-se a 10Mbps e 5 refere-se ao comprimento máximo do segmento de 500 metros.  

- Cabo coaxial Grosso tem uma cobertura plástica de proteção extra que ajuda a manter a 
umidade longe do condutor central 

- No entanto, perde a flexibilidade. 
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4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

- Cabos Coaxiais Baseband 

- Thick Coaxial (10BASE2) - Thinnet 

- Vulgarmente conhecida como ethernet fina, thinnet ou cheapernet,  

- caracteriza-se pelo seu cabo coaxial fino (RG- 58 / L).  

- 10Base2 refere-se às especificações de sinais Ethernet cabos coaxiais realização de 
espessura.  

- 10 refer-se a 10Mbps, e 2 refere-se ao comprimento máximo do segmento de aproximadamente 
200 metros.  

- O início e o fim de cada secção tem de ser equipado com terminador de 50 Ohm. 
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Meios de Transmissão – Cabo Coaxial 

- Cabos Coaxiais Broadband  

- A maioria dos sistemas de cabo coaxial de banda larga usar um CATV cabo padrão de 75 
ohms.  

- Em sistemas de banda larga, os sinais analógicos são transmitidos no cabo em ambas as 
técnicas de modulação de frequência e fase.  

- Vários canais derivados de frequência são operados em um único cabos simultaneamente.  

- A razão pela qual os cabos de banda larga são usados é obter distâncias mais longas 

- Banda larga e TV a cabo utilizam a vantagem da capacidade do cabo coaxial para transmitir 
muitos sinais ao mesmo tempo.  

- Cada sinal é chamada um canal.  

- Cada canal percorre em uma freqüência diferente, por isso não interfere com outros canais.  

- Os sinais são modulados em Rádio Frequência (RF) que são canais de 6 MHz ou 7 MHz de 
largura de largura de banda.  

 

 



Meios de Transmissão – Cabo Coaxial 

- Cabos Coaxiais Broadband 

- Ao dividir os serviços em canais separados, diferentes tipos de sinais podem co-existir e viajar 
em direções opostas "entrada e saída" ao longo do mesmo cabo coaxial.  

- capacidade de largura de banda alta devido ao fato de que existem vários canais em cada cabo  

- Ex: 100 Mbps.  

- Pode ser utilizado em modo ponto a ponto e modo difusão. 

 

 
 
 

 

 



4-Meios de Transmissão – 4.3 – Tipos de Meios de Transmissão  

4.3.1-Cabo Coaxial 

Os testes requeridos para cabos coaxiais são: 
  
•  Loop 
•  Impedância 
•  Comprimento 
•  Atenuação 
•  Ruído 
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