
Tipos de CABOS



CABOS

Existem basicamente três tipos de cabos 
de rede: o cabo par trançado, fibra óptica, 
e o cabo de par coaxial.



CABO COAXIAL

Inventado na década de 1930 o cabo 
coaxial consiste em um núcleo de fio de 
cobre cercado por um isolante, uma 
blindagem metálica trançada e uma 
cobertura externa. 

Ainda é mais conhecido como o tipo de 
cabo que conecta televisores às antenas 
domésticas. O cabo coaxial também é um 
padrão para cabos Ethernet de 10 Mbps.



CABO COAXIAL



CABO DE REDE DE PAR TRANÇADO

Os cabos de pares trançados também são 
usados, em uma rede de quatro pares, 
para transmitir dados em uma rede local , 
através do protocolo ethernet e do plugue 
RJ-45. Com inicio na década de 1990, em 
telecomunicações, o cabo de par trançado 
é um tipo de conexão, sendo principal 
padrão de cabeamento para Ethernet, 
começando com 10 Mbps.



CABO DE REDE DE PAR TRANÇADO
TIPO DE CABO LARGURA DE 

BANDA

CAT5 10 Mb/s a uma 
distância de 100 
metros

CAT5e 1 Gb/s

CAT6 1 Gb/s a 100 
metros de distância 
OU
10 Gb/s a uma 
distância de até 55 
metros



CABO DE REDE DE PAR TRANÇADO



FIBRA ÓPTICA

A fibra ótica é um meio de transmissão, 
comumente usado em redes de dados e 
telecomunicações, consistindo de um fio muito 
fino de material transparente, vidro ou materiais 
plásticos, pelo qual pulsos de luz são enviados 
que representam os dados a serem 
transmitidos. O feixe de luz é completamente 
confinado e se propaga dentro da fibra com um 
ângulo de reflexão acima do ângulo limite de 
reflexão total, de acordo com a lei de Snell. 
A fonte de luz pode ser um laser ou LED.



FIBRA ÓPTICA



FIBRA ÓPTICA



Qual a diferença entre
Kilobyte, Megabyte, 
Gigabyte e Terabyte?



Bit x Byte

O termo bit foi originado de Binary digit, 
ou seja, dígito binário.

O bit corresponde aos valores de 0 e 1. 
Juntando 8 bits, temos 1 byte. 

Portanto, 1 byte é oito vezes maior que 1 
bit.



Os bytes

Um Kilobyte é composto por 1024 bytes. 
Portanto, é maior que 1 byte.

Um Megabyte é composto por 1024 Kilobytes. É 
maior que 1 Kilobyte.

Um Gigabyte é composto por 1024 Megabytes. 
É maior que 1 Megabyte.

E um Terabyte é composto por 1024 Gigabytes. 
É maior que 1 Gigabyte.



Classificação das 
redes
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Temos várias classificações, 
mas iremos conhecer as 

três maisutilizadas.

1. LANs
2. MANs
3. WANs



1. LANs

As LANs (Local Area Network) são redes particulares que
operam dentro e próximo de um único prédio, como uma 
residência, um escritório ou uma fábrica. 

As LANs são muito usadas para conectar computadores pessoais e 
aparelhos eletrônicos, para permitir que compartilhem recursos 
(como impressoras) e troquem informações. 

Quando as LANs são usadas pelas empresas, elas são chamadas 
redes empresariais. As LANs sem fio são muito populares 
atualmente, especialmente nas residências, prédios ou escritórios e 
outros lugares onde a instalação de cabos é muito trabalhosa.



1. LANs

As redes locais, muitas vezes chamadas LANs, são redes privadas 
contidas em um único edifício ou campus universitário com até 
alguns quilômetros de extensão. Elas são amplamente usadas para 
conectar computadores pessoais e estações de trabalho em 
escritórios e instalações industriais de empresas, permitindo o 
compartilhamento de recursos (por exemplo, impressoras) e a troca 
de informações. As LANs têm três características que as distinguem 
de outros tipos de redes: 

(1) tamanho, (2) tecnologia de 
transmissão e (3) topologia.



1. LANs

A tecnologia de transmissão das LANs quase 
sempre consiste em um cabo, ao qual todas as 
máquinas estão conectadas, como acontece com 
as linhas telefônicas compartilhadas que eram 
utilizadas em áreas rurais. 

As LANs tradicionais funcionam em velocidade s 
de 10 Mbps a 100 Mbps, têm baixo retardo 
(microssegundos ou nano segundos) e cometem 
pouquíssimos erros. As LANs mais modernas 
operam em até 10 Gbps. 



Exemplo de uma rede LAN

Vários dispositivos conectados à uma rede



1. LANs

LAN é Local Área Network.

Este termo geralmente se refere a redes de 
computadores restritas a um local físico definido 
como uma casa, escritório ou empresa em um 
mesmo prédio. Uma rede sem fio de uma 
empresa também faz parte da LAN. O que 
realmente limita a rede LAN é uma 

faixa de IP restrita à mesma, com uma 

máscara de rede comum.



1. LANs



Redes WLAN

Quando não são usados 
cabeamento, temos o que 

conhecemos como 

WLAN 
(Wireless Local Network). 

Nesse caso, as ondas de rádio são 
usadas para conectar dispositivos 

pela rede.



Redes WLAN

Quando não são usados 
cabeamento, temos o que 

conhecemos como 

WLAN 
(Wireless Local Network). 

Nesse caso, as ondas de rádio são 
usadas para conectar dispositivos 

pela rede.



Redes WLAN



2. MANs

Já as MANs, são redes metropolitanas, ou MAN 
(Metropolitan Area Network), abrange uma cidade. 



Exemplo de uma rede MAN

Exemplo de rede MAN



2. MANs



3. WANs

As WANs são redes de longa distância, ou WAN 
(Wide Area Network). Ela abrange uma grande 
área geográfica, com frequência um país ou 
continente.

WANs utilizam variados meios de transmissão, 
como: linhas telefônicas, micro-ondas, ou 
satélites, contudo o mais popular é a fibra óptica.

Lembrando que LANs e WANs são redes 
privadas. Logo, estas interconectam as 
pessoas dentro de suas organizações.



Exemplo de uma rede WAN

WAN (Wide Area Netwoks) – permitem a interligação de redes 
locais, metropolitanas e equipamentos de rede, numa grande área 
geográfica (ex. país, continente, etc).



3. WANs

As WANs tornaram-se necessárias devido ao 

crescimento das empresas, nas quais 

as LANs não eram mais suficientes para atender 
a demanda de informações, pois era necessária 
uma forma de passar informação de uma 
empresa para outra de forma rápida e eficiente.

Surgiram as WAN que conectam redes dentro de 
uma vasta área geográfica, permitindo 

comunicação de longa 
distância.





Resumoda aula!

Aprendemos:

• LANs
• São as redes locais

• MANs
• São redes metropolitanas

• WANs
• São redes de grandes distâncias 

(geográficas)





Resumoda aula de hoje!

Agora, se analisarmos a Internet, esta é 
uma gigantesca WAN pública. A Internet 
une PC's em universidades, centros de 

pesquisa e companhias pelo globo.



1. Nas aulas aprendemos algumas classificações das 
redes. Cite 3 (três) e defina seu uso.

2. Sabemos que hoje em dia, a fibra óptica está 
substituindo os cabos coaxial gradualmente. Qual a 
vantagem da utilização desse tipo de tecnologia?

3. As redes domésticas e empresariais utilizam um 
certo tipo de cabo e qual a sua limitação.

4. Qual a diferença entre Bit e Byte?

Exercícios


