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O que é o cabo coaxial?
O cabo coaxial é uma espécie de cabo condutor usado para a transmissão de 

sinais. Ele recebe tal nome por ser constituído de várias camadas concêntricas de 
condutores e isolantes. [1]



Como é composto o cabo coaxial
A - Capa ou Bainha: responsável por 
proteger o cabo do ambiente externo.

B - Blindagem: Envolve os cabos para 
proteger as transmissões de possíveis  
“barulhos”.

C - Isolador: Tem a função de  evitar 
qualquer contato com a blindagem, 
provocando interações elétricas, ou seja, 
um curto-circuito.

D - Condutor: Sua função é transportar os 
dados.
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Onde é utilizado

Os cabos coaxiais são usados em diferentes 
aplicações:

● Transportar sinais de áudio;
● Ligações em equipamentos de vídeo, como em 

equipamentos de segurança;
● Transportar ligações de sinais de radiofrequência 

para rádio e TV - (Transmissores/receptores);
● Instalações de Antenas.
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Principais fabricantes e 
importadores de cabeamentos
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Pontos Fracos
● Permite transmissões de frequências 

elevadas por longas distâncias;
● Reduz fenômeno de interferência 

eletromagnética;
● Baixo custo;

Pode ser usado para ligações de:

● Áudio, redes de computadores, sinais de 
radiofrequência para rádio e TV.

● Distância limitada;
● Curvas acentuadas influenciam o sinal;
● Velocidade inferior comparada à fibra 

óptica.

Pontos Fortes
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Desempenho das bases de serviços de algumas tecnologias mais 
acessadas:

Nov 2017 - Mar 2018
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Planos Futuros(2020)

● Arris, a Intel e provedores de banda larga fixa dos EUA e da Europa;
● A tecnologia permitirá multiplicar a velocidade de conexões já existentes que usam 

cabos híbrido (HFC);
● O link será simétrico, ou seja, 10 Gbps de upload, 10 Gbps de download;
● A Intel pretende ser a fornecedora de componentes para equipamentos de rede e na 

ponta, na casa dos clientes.
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