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1. OBJETIVO  

 

O presente memorial visa descrever as características e apresentar as soluções 

propostas para o Projeto Executivo do Cabeamento Estruturado doCentro de Canoagem 

de Ubaitaba, situado na ruada Passagem, S/N, em Ubaitaba, BA. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

 

• DE-SUPAT-CAB-CENTRO DE CANOAGEM-UBAITABA-01-02_R00- Planta de 
Implantação 

• DE-SUPAT-CAB-CENTRO DE CANOAGEM-UBAITABA-02-02_R00- Cabeamento 
Estruturado 

 

3. NORMASUTILIZADAS  

 

As Normas utilizadas determinam parâmetros, de forma que a infraestrutura apresentada 

fica preparada para atender às aplicações atuais e futuras. 

 

• ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais. 

• ANSI/TIA/EIA-568-C (C.1, C.2 e C.3), Commercial Building Telecommunications 

Standard. 

• ANSI/TIA/EIA-569-C, Commercial Building Standards for Telecommunications 

Pathways and Spaces. 
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4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

O cabeamento estruturado proposto para o Centro de Canoagemconsiste num sistema 

que deve suportar o tráfego de dados e voz, pois serão disponíveis tomadas nas áreas 

onde o uso de rede e telefone serão constantes.A rede local a ser instalada, também 

denominada LAN (Local Área Network), possui dois componentes: o passivo e o ativo. O 

componente passivo é representado pelo conjunto de elementos responsáveis pelo 

transporte dos dados através de um meio físico e é composto pelos cabos, acessórios de 

cabeamento e a infraestrutura. O componente ativo, por sua vez, compreende os 

dispositivos eletrônicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissão de 

dados entre as estações. O componente passivo, neste documento, será baseado no 

modelo de cabeamento estruturado desenvolvido pela ANSI/TIA/EIA 568-C.1, C.2 e C.3 e 

ISO 11801. 

 

4.1 Entrada de Telefonia 

 

Será previsto uma infraestrutura próximo ao poste da concessionária até o Distribuidor 

Geral (DG) da edificação. A mesmase dará através de eletroduto de 2’’ até a caixa de 

passagem localizada na sala de administração.  O cabo telefônico será o CTP-APL50-10 

pares. 

Deverão ser instalados no DG, blocos do tipo Bargoa para atendimento aos ramais de 

telefonia proposto neste projeto.  

Por não possuir “Sala Técnica” para acomodação dos equipamentos,o distribuidor Geral e 

o RACK da edificação localizam-se na sala de Administração 

Para garantir um bom desempenho e evitar danos aos equipamentos, o local deverá ser 

bem iluminado, bem limpo e isento de poeiras. Possuir temperatura ambiente abaixo de 

28°C, e a umidade relativa do ar não deverá exceder  90%. 
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4.2 Flexibilidade e Modularidade 

 

No projeto será previsto pontossimples e pontos duplos de telecomunicações (para dados 

e/ou voz) em cada área de trabalho ou lugar estratégico, sendo que mesmo ponto pode 

ser habilitado para telefonia ou para lógica de acordo com a circunstância. 

O padrão de tomadas, portas e cordões dos equipamentos são projetados para diversas 

aplicações, tornando o sistema modular, de forma que não seja necessária a troca de 

uma tomada em um ponto que estava sendo utilizado para telefonia para passar a usá-lo 

como ponto de lógica. No mesmo Rack pode ser conectado um cordão do sistema tanto 

de telefonia como um de lógica.  

 

4.3 Infraestrutura do Sistema 

 

A infraestrutura consiste no conjunto de componentes necessários para o 

encaminhamento e passagem dos cabos por toda a edificação, assim como os produtos 

necessários à instalação dos componentes ativos e passivos do sistema da rede local. 

Fazem parte dessa classificação os seguintes materiais: eletroduto e rack como também 

os elementos utilizados para a fixação dos mesmos e organização da instalação. Todos 

os elementos da infraestrutura, assim como os demais materiais a serem utilizados 

deverão seguir as normas pertinentes, as especificações deste memorial além de serem 

de primeiro uso. Faz necessário salientar que toda infraestrutura deverá ser totalmente 

separada do sistema elétricos. 

 

 

Eletrodutos 

Os eletrodutos serão de PVC flexível, do tipo pesado, embutidosno piso e seguindo até a 

parede onde deverá até alcançar as caixasde PVC 4x2”/4x4’’ na qual serão instalados os 

espelhos com o conectores RJ45 fêmea, terão diâmetro nominal mínimo de 3/4”, exceto 

onde indicado contrário. 
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Rack e acessórios 

Para possibilitar a conexão dos cabos das tomadas de saída até os equipamentos ativos 

(dados) e equipamentos de telefone (voz), foi projetado o distribuidorque será chamado 

de Rack, cuja função destes distribuidores é interligar o cabeamento horizontal ao 

equipamento ativo (SWICTH) habilitando todos os pontos de saída de dados e também 

aos equipamentos de voz. 

O Rack previsto será do tipo "Patch Panel” com portas para módulos RJ 45, onde 

ocabeamento horizontal (U/UTP) vindos das tomadas devem ser entroncados nos patch 

panel do cabeamento horizontal e voicepanel (para telefone – voz). Tais cabos deverão 

ser arrumados formando um feixe, o qual deverá ser fixado à estrutura suporte.Em cada 

porta dos pacthpanel deverão ser colocadas plaquetas de identificação do cabo com o 

seu respectivo número (conforme marcação da sua respectiva estação de trabalho). Os 

patch cords devem ter diferença de cor, conforme a sua destinação. Cor azul indica o uso 

para dados, cor verde o uso para telefone. 

Seguir especificação conforme projeto.Possuir porta frontal confeccionada em acrílico 

com fechadura e chaves, que proporciona uma maior segurança e proteção do ativos e 

passivos contra influências externas. Também deverá possuir uma régua de alimentação 

elétrica com filtro de no mínimo 8 tomadas elétricas do tipo tripolar, fase, neutro e terra, 

(2P+T) padrão NBR 14.136, classe de isolamento de 250V. 

 

 

Tomadas de Telecomunicações:  

As tomadas serão distribuídas em pontos embutidos nas paredes, instalados a uma altura 

mínima de 40cm do piso, instaladas em espelhos para caixas tamanho 4x2”/4x4’’ (para 

até 2 posições) e deverão possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação. 

Os pontos de saída terão tomadas modulares (U/UTP) de 8 (oito) vias, contatos banhados 

a bronze fosforoso 50 micro-polegadas de ouro e 100 micro-polegadas de níquel, padrão 

RJ45. 

As tomadas deverão ter os pinos conectados de forma que seja previsto quaisquer 

protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer as características técnicas 

estabelecidas pela norma EIA/TIA 568 e SP-2840A para categoria 6.A conexão de cada 

terminal à tomada RJ 45 deverá ser executada com a utilização de cabos com uso de 

plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cabos (patch cord) devem ser executados 

pelo fabricante dos produtos de Cabeamento. 

Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrílico ou com 

proteção plástica para não permitir seu descoramento, em coerência com sua ligação. 
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Ativos de Rede: 

Como equipamentos ativos serão utilizados switches gerenciáveis oferecendo um 

conjunto de características avançadas com maiores funcionalidades, determinando a 

velocidade de operação para uma porta específica, monitorando o fluxo de tráfego em 

cada porta evitando possíveis gargalos na rede. A interligação entre switches será feita 

através de patch cordcat.6.  

 

 

Cabeamento Horizontal( Backbone Horizontal): 

Conforme premissa adotada, o cabeamento horizontal será lançado até os diversos 

pontos marcados (nas áreas de trabalhos) e pontos estratégicos. Foi projetada a solução 

de par trançado, 4 pares com cat. 6 U/UTP, tem como requisito a transmissão de até 

1.000Mb/s (1 gigabit por segundo) com banda de 250MHz.  

Todos os pontos deverão ser identificados seguindo o padrão e sequenciam 

determinados no projeto em suas duas extremidades, tomada da estação de trabalho e 

patch painel. A identificação deve ser feita segundo o seguinte formato:  

 

PT-YYY, onde PT – Ponto de telecomunicação. 

                        YYY – Numeração sequencial do ponto. 

O comprimento máximo de um segmento horizontal, isto é, a distância entre o 

equipamento eletrônico instalado no rack e a estação de trabalho é de 100 metros. As 

normas ANSI/TIA/EIA 568-C.2 e ISO 11801 definem as distâncias máximas do 

cabeamento horizontal independente do meio físico considerando duas parcelas desse 

subsistema: 

• O comprimento máximo de um cabo horizontal será de 90 metros. Essa distância 

deve ser medida do ponto de conexão mecânica no rack até a tomada de 

telecomunicações. 

• Os 10 metros de comprimento restantes são permitidos para os cabos de estação, 

cabos de manobra e cabos do equipamento. 
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5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1 Considerações gerais 

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, 

desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações 

em perfeito e completo funcionamento.  

Os serviços de reforma da rede lógica consistem basicamente das seguintes atividades: 

• Fazer furos em paredes de alvenaria, onde necessário; 

• Instalar eletrodutos e acessórios; 

• Instalar caixas de derivação; 

• Instalar tomadas; 

• Fazer a passagem dos cabos UTP-4 ; 

• Crimpagem dos conectores RJ-45; 

• Instalar os patch panels; 

• Montar o rack; 

• Identificar os pontos; 

• Realizar os testes finais; 

• Recompor todas as partes danificadas; 

• Retirar o entulho proveniente da obra; 

• Fazer limpeza nos locais afetados pelos serviços.  

 
5.2  Recomendações para a passagem dos cabos 

 

Antes da passagem dos cabos as tubulações deverão ser inspecionadas para encontrar 

pontos de abrasão. Instalar previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.  

Deve-se instalar múltiplos cabos pela tubulação. Para isso, alinhar os cabos a serem 

puxados e, com uma fita, travar o guia e os cabos por um comprimento de 20 a 25 cm. 

Após a passagem pelos tubos, cerca de 50 cm da ponta dos cabos deverão ser 

desprezadas. 

Preliminarmente à passagem dos cabos, deve ser feita uma numeração provisória com 

fita adesiva nas duas extremidades para identificação durante a montagem. 

Na instalação dos cabos deve-se evitar o tracionamento de comprimentos maiores que 30 

metros. Em grandes lançamentos (maiores que 50 metros) recomenda-se iniciar a 

passagem dos cabos no meio do trajeto em duas etapas. As caixas ou bobinas com os 

cabos devem ser posicionadas no ponto médio e dirigidas no sentido dos racks e em 

seguida as estações de Trabalho. Durante o lançamento do cabo não deverá ser aplicada 
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força de tração maior do que a especificada pelo fabricante. 

O raio de curvatura admissível de um cabo UTP categoria 6 deverá ser de, no mínimo, 

quatro vezes o seu diâmetro externo ou 30mm. Nesses casos o manual do fabricante 

deverá ser consultado pois existem variações significativas. 

Devem ser deixadas sobras de cabos, para futuras manutenções ou reposicionamento, 

essas sobras deveram ser de 30cm próximo aos pontos de utilização e de 3 metros 

dentro dos racks. Essas sobras devem estar dentro do cálculo de distância máxima do 

meio físico instalado. 

 
5.3 Recomendações para a montagem do Rack 

Os cabos metálicos deverão ser arrumados na traseira do patch panel e no interior do 

Rack, obedecendo ao critério de que as portas de 01 à 12 sejam “conectorizadas” por 

cabos chegando à direita, e as portas de 13 a 24 por cabos chegando à esquerda do 

painel. Os cabos deverão ser firmemente fixados ao suporte traseiro de cabos do patch 

panel, porém este procedimento não poderá acarretar no estrangulamento dos cabos. 

Todo cabo lançado verticalmente deverá ser sustentado a cada 30 (trinta) centímetros 

aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu próprio peso o deforme. Esta 

fixação deverá ser realizada com o uso de abraçadeiras reposicionáveis de Velcro. 

 
5.4 Testes e certificação 

Todo o processo de certificação deverá ser acompanhado por representantes da 

fiscalização, exceto se a mesma autorizar a execução na sua ausência.  

A contratada deve apresentar os certificados de calibração dos equipamentos utilizados 

nos testes.Deverá ser entregue os relatórios contendo os resultados dos testes para 

todos os pontos em via impressa e encadernada e também em via digital (RELATÓRIOS 

EM PDF E AS-BUILT EM CAD). 

Os testes que deverão ser empregados para o cabeamento metálico são: 

• ACR;  
• Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR (reflexão de onda); 
• Atenuação; 
• Impedância;  
• Capacitância; 
• Diafonia;  
• El-Fext; 
• ReturnLoss; 
• Skewdelay. 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todo o material fornecido que estiver relacionado a rede de lógica (cabos, patch cords, 

patch panel e etc), deverá ser de único fabricante, ou fazer parte de uma solução 

atendida por fabricantes reunidos formalmente, capaz de oferecer as garantias solicitadas 

através de um único “programa de garantia estendida” de, no mínimo, 20 (vinte) anos 

para os produtos e serviços fornecidos e de performance para aplicações de rede. 

 

 


