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CABO IRRADIANTE: O QUE É, COMO 
FUNCIONA, VANTAGENS E APLICAÇÕES





• Disponibilidades;
• Integridades;
• Confidencialidades;
• Autenticidades.
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Fibras Óticas
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Transmissão de Dados











Topologia de Redes













COMUNICAÇÕES SEM FIO



• Redes em que os meios de
transmissão/recepção não usam cabos
físicos.
• Usadas em ocasiões ou locais em que
as soluções cabeadas não são
empregadas.
– Complementam as redes cabeadas

•Motivação: telefones celulares



COMUNICAÇÕES SEM FIO X COMUNICAÇÕES COM FIO

VANTAGENS

• Qualquer dado e informação pode ser transmitida

rapidamente e com alta velocidade;

• Manutenção e instalação de baixo custo;

• A internet pode ser acessada de qualquer lugar sem fio,

desde que tenha sinal;

• Maior grau de mobilidade durante a comunicação;

• Capacidade de atender um maior número de usuários sem

necessidade de mais equipamento (no caso de uma

comunicação com fio, seriam necessários mais cabos para

mais usuários).



COMUNICAÇÕES SEM FIO X COMUNICAÇÕES COM FIO

DESVANTAGENS

• Uma pessoa desautorizada pode facilmente capturar os

dados sendo transmitidos através da captura dos sinais

no ar;

• Sinais de transmissão suscetíveis a interferência que

estão além do controle do administrador da rede;

•Instalação da infra-estruturar de uma rede de

comunicação sem fio pode ser complexa;

• A velocidade de transmissão de dados uma rede sem fio

é menor do que a velocidade de uma rede com fio;

• O alcance do sinal pode ser insuficiente dependendo da

distância que se quer cobrir.



• Exemplos comuns.....



Rádio Broadcast

Torres de rádio broadcast



Comunicações Telefônicas

Telefone celular comumente utilizado em comunicações 
telefônicas



Infravermelho

Sinal infravermelho de coloração azulada



Bluetooth

Caixa de som que utiliza tecnologia bluetooth



Comunicação via Microondas

Exemplo de antena no segmento de mictoondas



Comunicação via satélite

Exemplo de antena no segmento da terra para comunicações 
via satélite



Wi-Fi

Exemplo de roteador utilizado em redes Wi-Fi



• Disponibilidades;
• Integridades;
• Confidencialidades;
• Autenticidades.



O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUA REDE SEM FIO



O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUA REDE SEM FIO



Porém, para esta conexão sem fio ser

realmente eficiente, é preciso que

consiga cumprir todo o passo a passo

necessário para Planejar, Instalar e

Administrar sua infraestrutura.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUA REDE SEM FIO



O PLANEJAMENTO ESTRUTURADO

O QUE É ISSO: este é o passo inicial de sua jornada. Antes de começar a

montar sua rede sem fio, estabeleça quais são os objetivos a serem

atendidos e quais são as especificações necessárias para suprir a demanda

de conexão da sua empresa.

PORQUE: ao definir um projeto estruturado, você garantirá que a rede

Wireless seja capaz de atender corretamente as demandas dos usuários,

com maior precisão e eficiência.

O QUE ISSO EVITA: criar uma rede planejada é essencial para combater

problemas como a lentidão do sistema em momentos críticos da operação,

a incapacidade de expandir quando necessário e as falhas de segurança no

acesso às informações.

COMO FAZER: comece sua trajetória com uma análise do ambiente e do

propósito da empresa. Para isso, você deve trabalhar em pontos como:

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUA REDE SEM FIO



O PLANEJAMENTO ESTRUTURADO

• Identifique quais são os objetivos da empresa com

a rede;

• Avalie qual será a área de cobertura;

• Faça uma Análise de Rede, como um Site Survey*, e

verifique as reais condições do ambiente;

• Junto aos gestores, analise o que seus usuários

acessarão neste ambiente e quais são as questões

de segurança aos dados que devem fazer parte da

ação.

• Avalie quantos dispositivos estarão conectados e

se haverá política de BYOD;



A expressão Bring Your Own

Device (BYOD), que descreve

uma política implementada por

diversas empresas, cujo objetivo é

dar ao funcionário a possibilidade

de utilizar os seus próprios

equipamentos para acesso aos

sistemas administrativos.



Esses tópicos guiarão a continuidade do projeto,

indicando:

1. Qual é o tipo de infra-instrutora necessária;

2. Quais e quantos equipamentos deverão compor a

rede;

3. Onde e como essa infra-instrutora poderá ser;

4. Futuramente, de que forma essa rede pode ser

escalada?;

5. Como essa rede Wireless atende aos padrões de

segurança necessários para a companhia.









INSTALAÇÃO GERENCIADA

O QUE É ISSO: este é o momento de colocar em prática o planejamento

estruturado. O trabalho deve ser realizado de acordo com as

observações estratégicas do seu negócio e dos resultados do Site

Survey.

PORQUE: seguir a documentação planejada garante melhores

resultados à rede, além de reforçar o respaldo técnico para a equipe de

TI, em caso de necessidade de reparo ou ajuste.

O QUE ISSO EVITA: a configuração correta dos equipamentos e

ferramentas maximiza o desempenho de seu Wi-Fi e permite a solução

de problemas de forma muito mais rápida e eficiente.



COMO FAZER: utilizando as análises de seu planejamento

estruturado, avalie todos os pontos centrais da instalação. Isso

inclui o dimensionamento de cabos, número de controladoras,

Access Points e roteadores, além de faixas de freqüência, canais

e volumes de dados para o tráfego de cada banda de sua rede.

CONSIDERE TAMBÉM:

• A criação de um plano de ação com começo, meio e fim, para

otimizar os impactos que possam afetar a rotina dos usuários do

espaço;

• Procurar formas para maximizar a configuração dos

equipamentos;

• Verificar se os computadores e demais componentes de sua

estrutura já estão preparados (e compatíveis) para a rede, se

possível antes de iniciar a operação;

• Estar atento à documentação de cada etapa entregue.





ADMINISTRAÇÃO CONTÍNUA DE REDE

O QUE É ISSO: com sua rede Wireless instalada, o passo seguinte é

ficar atento ao funcionamento dessa infra-instrutora. Além de evitar

problemas, o gerenciamento do ambiente o auxiliará sua empresa a

entender como suprir as demandas e encontrar as oportunidades de

melhoria.

PORQUE: a administração eficiente da rede torna o trabalho de ajuste e

aperfeiçoamento da conexão mais simples e prático.

O QUE ISSO EVITA: falhas de comunicação, erros em processos de

expansão e reparo, problemas de segurança.

COMO FAZER: você deve ficar de olho aberto ao comportamento de sua

rede, identificando e analisando possíveis falhas e brechas. Apesar de

simples, acredite, esse é um ponto que, uma vez deixado de lado, pode

gerar grandes problemas.



Para tornar esse trabalho

mais fácil, a administração de

sua rede deve trabalhar para:





O que sua companhia precisa saber para ter o 

melhor desempenho da conexão sem fio



OS DIFERENTES TIPOS DE WI-FI

Seja nas pequenas ou grandes

empresas, as conexões Wireless

estão em evidência.

O que pouca gente sabe é que

existem diversas opções (e formas)

para se montar uma rede sem fio e

que cada tipo de uso tem suas

características próprias.

Entre as mais comuns, 3 “modelos”

se destacam. São eles:



WIRELESS IMPROVISADO

Esse é o tipo de conexão mais comum que existe: ela 

acontece quando uma empresa tem a necessidade de 

implementar uma rede Wi-Fi em

seu ambiente e sua equipe conclui que basta instalar um 

Access Point.

A instalação de equipamentos básicos é feita de forma 

improvisada (como maioria das residências), sem nenhum 

planejamento.



WIRELESS PLANEJADO

Conforme a necessidade por conexão sem fio vai 

crescendo, as empresas passam a exigir aumento da 

infraestrutura de rede e mais desempenho. É nessa hora 

que elas percebem que precisam

recorrer aos serviços de uma empresa ou um técnico 

especializado para estruturar uma rede mais robusta.

Para essa questão, o wireless é instalado de forma 

planejada e tem características bem distintas, avaliando:

•Topologia da implantação da rede

•Estudo de campo (também conhecido como Site Survey).

•Posicionamento de antenas

•Análise de canais e frequência



WIRELESS CORPORATIVO

Em ambientes mais robustos, como as Grandes Empresas, 

não basta fazer análises superficiais. Para estes casos, o 

Wireless Corporativo entra em cena, incrementando 

funcionalidades ao wireless planejado.

Ele oferece às empresas recursos mais arrojados, dando 

suporte de segurança, acessibilidade e desempenho para 

que a empresa possa, a partir da rede sem fio, criar 

oportunidades de negócios e melhorar continuamente 

seus processos.



COMO PLANEJAR UMA REDE EFICIENTE

ATÉ PARA AS GRANDES EMPRESAS?

A rede Wi-Fi de uma empresa pode apresentar

muitas falhas caso ela não esteja adequada a

sua operação. Para esses problemas não

ocorrerem é preciso atuar dentro de um

planejamento, que prevê desde a escolha da

tecnologia até os processos de instalação e

configuração.



Ao montar seu plano de integração Wireless, 3

questões importantes e que seu time deve

considerar são:

• Quais são as características do ambiente (número de 

usuários e dispositivos a serem conectados, 

topologia do espaço, tecnologias presentes etc.)?

• Qual o nível de suporte necessário para responder 

as demandas de curto, médio e longo prazo da 

empresa?

• Quais as disponibilidades (e demandas) para 

implantar governança e sistemas de segurança?









Conclusão:

Com as dicas, a sua rede Wi-Fi pode oferecer
uma conexão mais rápida, mas não apenas isso.
Uma integração bem planejada permite a
melhor análise e gerenciamento estratégico,
com condições que podem ser pensadas sob
demanda para cada rotina dentro dos processos
de trabalho.



• Disponibilidades;
• Integridades;
• Confidencialidades;
• Autenticidades.

















O sistema é composto por um cabo

coaxial que age como uma antena,

distribuindo ou recebendo sinais por

onde passa. O cabo irradiante possui

um condutor rígido interno, revestido

por uma espuma de polietileno, que

por sua vez é revestida com uma folha

de cobre com várias aberturas, que

permitem que o sinal se propague pelo

ambiente.















































Aplicações

O cabo Irradiante foi utilizado nos túneis do Metrô

para envio de sinal de celular e em hotéis,

galpões e empresas para sinal Wifi.

Sinal de celular: O Cabo irradiante é usado nos

túneis do metrô e de avenidas de São Paulo

conectado a uma antena que fica fora do túnel,

dessa forma o sinal chega pela antena e corre

pelo cabo irradiante em toda extensão do túnel..

videoplayback.webm




Aplicações

Sinal de internet Wifi: Muito usado em hotéis o cabo

irradiante torna a distribuição do sinal Wifi mais

homogênea em todos os quartos do hotel, sem deixar

antenas a vista e centralizando os equipamentos em uma

central segura.

Sinal RFID: Usado para controle de entrada e saída,

podendo ser de pessoas, carros, produtos, etc. Com uma

etiqueta RFID o cabo irradiante se comunica por radio

frequência. Uma aplicação conhecida são aqueles totens

que ficam na saída das lojas e apitam se alguém sair com

um produto sem pagar. Usado também em galpões

logísticos e para controle de estoque de produtos.



Onde devo conectar o cabo?

O cabo irradiante deve ser conectado ao roteador ou Access Point no 

lugar da antena. Lembre-se, o roteador deve ter antena removível, 

alguns modelos possue antena internamente, nesse caso não é 

possível fazer a conexão com o cabo irradiante.

O plug N macho que vem montado no cabo não se encaixa 

diretamente no lugar da antena tradicional, e então como fazer?

Você deve usar um cabo adaptador(pigtail) para fazer esta conexão.

Prossiga e veja os tipos de conexoes que você pode fazer:



Esquema para conexão de cabo irradiante 1

• Conecte o cabo adaptador pigtail no lugar da antena do 

roteador

• Conecte o plug N macho do cabo irradiante no Pigtail



Esquema para conexão de cabo irradiante com amplificador:

• Conecte o cabo do amplificador até a antena do roteador

• Conecte o pigtail do amplificador até o plug N do cabo Irradiante



Parâmetros para utilização do cabo



Linha Irradiante

Conheça a linha irradiante para distribuição de sinais RF

em grandes áreas. Você pode ampliar o alcance de um

sinal de rede Wifi, tornando o sinal homogêneo por todo

ambiente. Ideal para grandes galpões, aeroportos,

shopping centers e grandes residências. Utilizado para

sinal de rede sem fio, RFID, Celular e outros sinais de

radiofreqüência.







Produtos relacionados



Acessórios

Além do cabo, os sistema pode ser integrado a

amplificadores de sinais, divisores e acessórios

como plugs e cabos pigtail.



Vantagens

– Fácil instalação

– Menor impacto visual, já que os cabos podem ficar 

escondidos no forro.

– Menor custo.

– Um único cabo pode transmitir mais de um tipo de sinal (ate 3 

freqüências diferentes)

– Maior praticidade para manutenção e upgrade

– 50m de cabo podem garantir uma cobertura de sinal em uma 

area de 1000m²

– Reduza o número de Access Points e Roteadores

– Confine os equipamentos em um local seguro: shaft, CPD e 

outros

– Elimine o problema de roaming

– Tecnologia passiva – longa duração
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