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1.                  INTRODUÇÃO
 

Com o avanço da tecnologia de informação o Brasil está implantando um projeto de rede geográfica de 
cabos e equipamentos que ajudaram no desenvolvimento nacional, interligando regiões que usavam 
antigos meios de comunicação ao mundo futurista das telecomunicações. Com este projeto haverá uma 
maior integração de todo o território nacional em informações e desenvolvimento cultural e social, 
levando mais empregos, informações, estreitando fronteiras entre regiões e tradições.

 

Com a entrada internacional das novas operadoras de telecomunicações, há uma necessidade de 
padronização nos meios em que as informações e os dados trafegam pela rede.Com esse crescimento e 
desenvolvimento dos tipos de redes, dos adaptadores, dos softwares e aplicações, exige-se dentro de 
especificações algumas formas próprias.

 

Através da desregulamentação do governo e das Teles, os meios de transmissão de voz, dados e vídeo 
vem se fundindo. Atualmente, no ponto em que estamos, cada um desses serviços utilizam projetos e 
métodos de cabeamento similares. Com isso as organizações de padrões e normas patrocinadas pelas 
indústrias assumiram a liderança e forneceram padrões para instalações e desempenho aceitáveis.

 

Novas tecnologias como cabos de fibra óptica, são as mais usadas para interligar as redes, pois 
transmitem todos os tipos de mídia através de pulsos de luz codificados, com muitas vantagens sobre 
métodos mais antigos que utilizavam cabos de cobre ou cabos de par transado, tendo como vantagens 
maior largura de banda, imunidade à interferência externa (eletromagnética e rádio freqüência), altas 
taxas de transmissão, materiais mais leves e com menor tamanho, com isso, permite maior eficácia dos 
sistemas computacionais.

 

As redes de computadores hoje são realidades neste contexto. Para poder entende-las, é necessário 
que observar como se deu à evolução dos sistemas de computação até os dias de hoje e onde a 
distribuição do poder computacional é uma tendência indiscutível. Este assunto será abordado no capítulo 
2 com mais detalhes.

 



Para que a tecnologia chegue no topo, tem-se que implementar as infovias que atualmente usam 
fibras ópticas o qual a ANATEL abre licitações para implantação das mesmas. Após a empresa prestadora 
de serviço vencer uma licitação para execução de serviço de instalação de cabo de fibra óptica, deve-se 
mobilizar as equipes de levantamento (SURVEY) e cadastro em campo para elaboração do projeto de 
execução e outros serviços.

 

No capítulo 3 trata-se do estudo dos conceitos físicos e as características básicas das fibras e dos 
elementos envolvidos no sistema óptico, onde e como são usados, mostrando as vantagens, desvantagens 
e os problemas envolvidos com este tipo de meio de propagação.

 

A finalidade do capítulo 4 é dar uma visão geral das etapas e dos recursos utilizados. no planejamento do 
projeto. Para se planejar e desenvolver um projeto de Lançamento de Cabo Ópticos, vários passos devem 
ser seguidos com alguns pontos relevantes para os quais tem por objetivo, fornecer informações referentes 
à instalação manual de cabos ópticos, nas redes aéreas e em dutos nas redes subterrâneas de áreas urbanas 
e rurais mostrando os cálculos das forças envolvidas nos cabos , alguns procedimentos usados no campo e 
a elaboração dos desenhos do projeto.

 

No capítulo 5 tem por finalidade promover o conhecimento sobre o processo de projetos de cabos ópticos 
enterrado, dando como auxilio para a elaboração da quantificação de equipamentos para o lançamento de 
cabo óptico diretamente enterrado.

 

No capítulo 6 trata-se da conclusão da monografia, onde são mostrados os resultados que foram 
alcançados pelo autor.



 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIAIS
 

Com o desenvolvimento acelerado da tecnologia de comunicação e de informação, o Brasil está 
necessitando integrar suas redes de comunicação tanto de voz como de imagens e dados. Através do 
projeto br@sil.gov haverá um grande desenvolvimento das regiões como da população no aspecto 
cultural e social. O governo descentraliza das metrópoles e grandes centros levando emprego para regiões 
que tem uma grande gama de mão de obra e consumo nos serviços prestados por empresas que usam 
tecnologia de ponta.

 

2.1       Projeto Br@sil.Gov
 

O conselheiro da Anatel apresentou, no início de dezembro de 1999 a proposta para a construção de uma 
infovia formada pelas redes dos órgãos do governo federal. Com essa proposta o Comitê de Infra-
Estrutura Nacional da Informação quer otimizar os gastos do governo em telecomunicações e tecnologia 
de informação e proporcionar equipamentos para regiões que não tem infra-estrutura e acesso à 
tecnologia de ponta.

 

A maior conta consolidada de telecomunicações no país é o do governo, mas as redes dos órgãos são 
construídas isoladamente. O governo quer convergir essas redes e conseqüentemente, ampliar o acesso 
dos cidadãos aos órgãos públicos. A viabilidade de uma plataforma tecnológica compartilhada nas 
periferias dos centros urbanos, sem provocar aumento desses gastos. “Projeto br@sil.gov. [1]

2.2       Interação Nacional
 

Com este projeto haverá uma maior integração de todo o território nacional em informações e 
desenvolvimento cultural e social, levando mais empregos, informações, estreitando fronteiras entre 
regiões e tradições. O governo descentraliza das metrópoles e grandes centros levando emprego para 
regiões que tem uma grande gama de mão de obra e consumo nos serviços prestados por empresas. A 
rede nacional de comunicação oferecerá toda a segurança e facilidades de um ambiente digital para o 

mailto:br@sil.gov
mailto:BR@SIL.GOV


trafego de voz, dados, imagens, tele e videoconferência em todo o país. 

 

O resultado é a redução dos custos com ligações interurbanas, fax, envio de documentos e viagens. 
Elimina também a necessidade das empresas ter uma estrutura de comunicação própria, que envolveria 
equipamentos, mão de obra, treinamento, etc.

 

A Internet não pára de crescer em todo o mundo, e no Brasil é uma realidade tanto para usuários 
domésticos como para empresas. Todos os dias surgem novos portais, novas comunidades virtuais e 
shoppings on-line, além de sites que oferecem conteúdo multimídia.

 

2.3       Desenvolvimento que traz o Projeto
 

O desenvolvimento é ímpar, pois eleva o padrão de vida do cidadão brasileiro, diminui o analfabetismo, 
melhora o fluxo de informações e dados entre as pessoas e as empresas e etc. Isto tudo melhora o 
desenvolvimento tecnológico quebrando os paradigmas sociais e culturais do Brasil.

 

Um exemplo de desenvolvimento é o mercado nordestino com a implantação da tecnologia está atraindo 
as grandes empresas de call center como é o caso da parceria com o grupo espanhol Iberdrola, oferecem 
serviços para as áreas de SAC, cobrança, vendas, pesquisa de mercado, mensagens digitais e help desk. 
[16]

2.4       Conclusão
 

Com a modernização nas formas de comunicação houve a necessidade de melhora no desenvolvimento 
das redes interestaduais, promovendo a integração de todo o território nacional e mundial. Melhorando o 
acesso `a informação, desenvolvimento cultural e social. Trazendo ao povo brasileiro mais oportunidades 
de emprego, estreitando fronteiras entre regiões e tradições. 

 

O resultado desse crescimento é a redução dos custos com ligações interurbanas, fax, envio de 
documentos e viagens. Elimina também a necessidade das empresas ter uma estrutura de comunicação 
própria, que envolveria equipamentos, mão de obra, treinamento, etc. 

 



 

 

 

 

 

3.     TEORIA DOS CABOS DE FIBRA ÓPTICA

 

Trata-se do estudo das características básicas das fibras e dos elementos envolvidos no sistema óptico, 
onde e como são usados, mostrando as vantagens, desvantagens e os problemas envolvidos com este tipo 
de meio de propagação.

 

Redes ópticas são redes de telecomunicações de alta capacidade baseada em tecnologias ópticas e 
componentes que proveêm roteamento , proteção e restabalecimento de níveis de comprimento de onda , 
bem como serviços baseados em comprimento de onda.

 

Esses cabos transportam luz, enquanto os de cobre transportam elétrons [3]. Possuem imunidade total 
contra diafonia e contra interferências eletromagnéticas e de rádio freqüência. A falta de ruídos internos e 
externos significa que os sinais têm um alcance maior e se movem mais rápido do que as obtidas com os 
cabos de cobre.

 

 

 

Figura 3.1 – Cabos 
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Quando projetados para entrarem em contato com o solo devem conter fios de aço inoxidável ou 

de outro material que proporcione maior robustez. Todos esses materiais protegem o fio de fibra de vidro, 

que é tão fino quanto um fio de cabelo.

 

3.1             Fases da Tecnologia de Redes Ópticas
 

As redes de fibra deixaram de ser enigmas de alta tecnologia. Elas representam formas práticas de 

transportar dados com segurança e confiabilidade, o qual passou por três fases fundamentas: Assincrono, 

Síncrono e Óptico.(figura3.2).

 

Período equivalente a um Bit                                                          Período equivalente a um Bit

 

 

Figura 3.2 – Fibra Passado / Futuro)

 

3.1.1        Assíncrono

 

As primeiras redes digitais eram redes assíncronas. Em redes assíncronas, a fonte medidora interna de 
cada elemento de rede cronometrava seu sinal transmitido. Porque cada medidor tinha uma certa quantia 
de variação (figura3.3), sinais recebidos e transmitidos poderiam ter uma variação grande de 
cronometragem, o que resultava em bits errados.
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Mais importante, como aumentou o desenvolvimento de fibras ópticas, nenhum padrão existia para 
designar como elementos de rede deveriam formatar o sinal óptico. Um grande número de métodos 
proprietários surgiu, tornando difícil para os provedores de rede interconectarem equipamentos de 
fabricantes diferentes.

 

Figura 3.3 – Forma de Transmissão Cabo Óptico Simples

 

3.1.2        Síncrono

 

A necessidade de padrões ópticos conduziu à criação da rede óptica síncrona (SONET). A SONET 
padronizou a velocidade da linha, codificação de sistemas, taxa de transmissão de bits e funcionalidade da 
operação e manutenção. A SONET também definiu os tipos de elementos de rede requeridos, arquitetura 
de rede que os vendedores poderiam implementar e a funcionalidade que cada ponto de interconexão teria 
que executar. Provedores de rede poderiam usar agora o equipamento óptico de fabricantes diferentes 
com a confiança de ter pelo menos uma interoperabilidade básica.

Figura 3.4 – Forma de Transmissão por Cabo Ultima Geração

3.1.3        Óptico
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A medida que taxas de transmissão altas eram usadas, limitações físicas nas fontes de laser e fibras 
ópticas começavam a aparecer na prática, quando a taxa de transmissão era aumentada continuamente, 
tornando assim uma solução impraticável. Adicionalmente, conexão para as redes por anéis também havia 
aumentado suas exigências. Para fornecer uma conectividade máxima fim-a-fim (end-to-end), um novo 
paradigma foi criado para satisfazer toda alta capacidade e necessidades variadas. Redes ópticas fornecem 
a largura de banda exigida e flexibilidade para habilitar serviços de comprimento de onda fim-a-fim 

 

As redes ópticas surgiram com WDM (Wavelength Division Multiplexing – Multiplexação por Divisão do 
Comprimento de Onda) que apareceu para dar capacidade adicional às fibras existentes. Como na 
SONET, elementos de rede e arquiteturas definidas são as bases das redes ópticas. Porém, ao contrário da 
SONET, ao invés de definir a taxa de bits e o “frame” como bloco de estrutura básico, rede óptica está 
baseada em comprimento de onda.

 

Os componentes da rede foram definidos de acordo como os comprimentos de onda eram transmitidos, 
cuidados ou implementados na rede. Visualizando a rede em uma representação de camadas, a rede óptica 
requer a adição de uma camada óptica. Para ajudar a definir a funcionalidade da rede, elas são divididas 
em várias camadas físicas ou virtuais diferentes.

 

•        A primeira camada, a camada de serviços, é onde os serviços como tráfego de dados 
entram na rede de telecomunicações.

•        A segunda camada, SONET, provê restauração, monitoração de desempenho fornecendo 
transparência para a primeira camada.

•        Emergindo com a rede óptica existe uma terceira camada, a camada óptica. Padrões de 
consistência ainda estão sendo definidos para a camada óptica, mas fornecerão eventualmente 
a mesma funcionalidade como a camada SONET , enquanto operarem completamente no 
domínio óptico. Da mesma maneira que a camada SONET é transparente à camada de 
serviços, a camada óptica será perfeitamente transparente à camada de SONET, provendo 
restauração, monitoramento de desempenho e fornecendo comprimento de onda individual em 
vez de sinais elétricos com alta transmissão de bits.

 

3.2       Elemento Básico de um sistema óptico[4]
 

Fibra Óptica: É o meio de propagação do sinal óptico.

Conector: É responsável pela conexão do emissor óptico à fibra óptica, e da fibra ao detector óptico.

Transmissor: É responsável em converter o sinal elétrico em sinal óptico.

Receptor: É responsável em converter o sinal óptico em elétrico.

 



3.2.1    Amplificadores Ópticos

 

Os sistemas desenvolvidos atualmente utilizam dispositivos que executam funções semelhantes aos 
dispositivos antigos, mas são muito mais eficientes e precisos. Em particular amplificadores ópticos “Flat-
Gain” (amplificadores de ganho contínuo) foram os verdadeiros possibilitadores que permitiram que 
redes ópticas combinassem vários comprimentos de onda através de uma única fibra.

 

3.2.1.1 Multiplexação Densa por Divisão de Comprimento de Onda (DWDM)

 

Com filtros ópticos e tecnologias de laser melhoradas, a capacidade para combinar mais de dois 
comprimentos de onda de sinal em uma fibra se tornou realidade. DWDM combina múltiplos sinais na 
mesma fibra, variando até 40 ou 80 canais. Implementando sistemas DWDM e amplificadores ópticos, as 
redes podem prover uma variedade de taxa de bits (OC-48 (Optical Carrier – Portadora Óptica) ou OC-
192), e um grande número de canais sobre uma única fibra (Figura 3.5).

 

Figura 3.5 – Sistemas DWDM e Amplificadores Ópticos

 

Os comprimentos de onda usados pelos amplificadores ópticos variam, tipicamente entre 1530 nm até 
1565 nm (Figura 3.6).
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Figura 3.6 – Espaçamento de Canal ITU

Dois tipos básicos de DWDM são implementados hoje: unidirecional e bidirecional (Figura 3.7). Em um 
sistema unidirecional, todo o comprimento de onda viaja na mesma direção na fibra, enquanto em um 
sistema bidirecional o sinal é dividido em bandas separadas, com ambas as bandas viajando em direções 
diferentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Fibra DWDM 
Bidirecional e Unidirecional
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7.2.3.  Lasers de Banda Estreita

 

Sem uma fonte luminosa estreita, estável e coerente, nenhum dos componentes ópticos seria de qualquer 
valor na rede óptica. Lasers avançados com estreitas larguras de banda fornecem uma fonte estreita de 
comprimento de onda que é o canal individual em redes ópticas. Tipicamente, aplicações de longa 
distância usam lasers externamente modulados, enquanto aplicações mais curtas podem usar tecnologias 
de lasers integradas. Essas fontes de laser emitem um sinal altamente coerente e que tem uma largura de 
banda extremamente estreita. 

 

Dependendo do sistema usado, o laser pode ser parte do sistema DWDM ou pode ser embutido no 
elemento de rede SONET. Quando o laser de precisão é embutido no elemento de rede SONET, o sistema 
é chamado de sistema embutido. Quando o laser de precisão é parte do equipamento WDM em um 
módulo chamado “transponder” (dispositivo de comunicação que recebe e transmite sinais), é 
considerado um sistema aberto porque qualquer transmissor de laser de baixo custo pode ser usado como 
entrada no elemento de rede SONET (Figura 3.8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Sistemas Embutido vs. Sistemas Abertos DWDM

 

3.2.1.3 Fibras “Bragg Gratings”

 

Comercialmente disponíveis fibras “Bragg Grating” são componentes importantes por disponibilizar 
WDM e rede óptica. Uma fibra “Bragg Grating” é uma seção pequena de fibra que foi modificada para 
criar mudanças periódicas no índice de refração. Dependendo do intervalo entre as mudanças, uma certa 
frequência de luz – a ressonância do comprimento de onda Bragg – é refletida de volta, enquanto todos os 
outros comprimentos de onda passam através (Figura 3.9).
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As propriedades específicas de comprimentos de onda permitem que as fibras “Bragg Grating” utilizem a 
implementação de multiplexadores ópticos “add/drop”. Também estão sendo desenvolvidas “Bragg 
Grattings” para ajudar na compensação de dispersão e boa filtragem de sinais.

 

Erro! Nenhum tópico foi especificado.

Figura 3.9 – Tecnologia de Fibra “Bragg Grating”: Multiplexador Óptico A/D

 

7.2.5.  Substrato de Filmes Finos (“Thin Film”)

 

Outra tecnologia essencial para redes ópticas é o substrato de filmes finos (método de construção de 
circuitos integrados que deposita, em um ambiente a vácuo, padrões muito finos de vários materiais sobre 
um substrato para formar os componentes interconectados necessários). Cobrindo um vidro fino ou 
substrato de polímeros com uma substância de um fino filme de material dielétrico, o substrato poderá ser 
atravessado somente por um comprimento de onda específico e refletirá todos os outros. Integrando 
vários destes componentes, muitos dispositivos de rede óptica são criados, inclusive, multiplexadores, 
demultiplexadores e dispositivos add/drop. 

 

3.2.2        Vantagens da fibra óptica

 

•        Grande Largura de Banda, permitindo futuras expansões do sistema, com maior capacidade 
de transmissão, superando os cabos metálicos.Colocando mais sinais de Mutiplexação por Divisão 
do Tempo( TDM – Time Division Multiplexed) na mesma fibra. O WDM fornece muitas fibras 
virtuais em uma única fibra física. Transmitindo cada sinal a uma freqüencia diferente , 
provedores de rede poderiam enviar muitos sinais em uma única fibrada mesma maneira que estes 
sinais viajavam em suas próprias fibras.

•        Baixas Perdas de Transmissão, reduzindo o custos do sistema devido ao espaçamento grande 
entre repetidores.

•        Imunidade a Interferência a Ruído, as fibras não sofrem interferências eletromagnéticas, por 
serem compostas de material dialético. 

•        Pequeno tamanho e peso, as fibras ópticas têm dimensões comparáveis a um fio de cabelo.

•        Segurança da Informação e do Sistema, qualquer tentativa de captação de mensagem ao 
longo de uma fibra é detectada, pois exige o desvio de uma porção de luz.

•        Capacidade de Restauração , como projetistas de rede usam muitos elementos de rede para 
aumentar a capacidade da fibra, um corte de fibra pode ter implicações desastrosas. Em 
arquiteturas elétricas atuais, cada elemento de rede executa sua própria restauração. Para um 
sistema de WDM com muitos canais em uma única fibra, um corte de fibra iniciaria múltiplas 
falhas, provocando erros em muitos sistemas independentes. Fazendo restauração na camada 
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óptica ao invés da camada elétrica, as redes ópticas podem realizar troca de proteção mais rápida e 
economicamente. Adicionalmente, a camada óptica pode fornecer restauração em redes que 
atualmente não tem um esquema de proteção. Implementando redes ópticas, provedores podem 
acrescentar capacidade de restauração a sistemas assíncronos embutidos sem a necessidade de 
melhorar um esquema de proteção elétrico.

 

Implementando uma rede óptica, somente comprimentos de onda que adicionam ou retiram o tráfego de 
um “site” necessitam ser correspondentes a nós elétricos. Outros canais ópticos podem simplesmente ser 
atravessados o que provoca grande economia no custo de equipamentos e na administração da rede. Em 
adição, espaço de funcionamento, comprimento de onda e roteamento de tráfego evitam o alto custo com 
“cross-connects” eletrônicos e simplificam o gerenciamento da rede.

 

•        Serviços de Comprimento de Onda, um dos grandes aspectos custo-benefício de redes ópticas é a 
capacidade de revender largura de banda em lugar de fibras. Maximizando a capacidade disponível 
em uma fibra, provedores de serviços podem melhorar a renda vendendo comprimentos de onda, de 
acordo com a taxa de dados requerida. Para clientes, este serviço fornece a mesma largura de banda 
que uma fibra dedicada.

 

3.2.3        Desvantagens da fibra óptica

 

•        Fragilidade, não agüenta torção somente tração e o manuseio da fibra nua e muito delicada. 

•        Dificuldade de Conexão, as pequenas dimensões exigem procedimentos e dispositivos de alta 
precisão na realização das conexões e junções.

•        Acoplamento tipo “T” com perdas altas, isto atrapalha o uso de fibras em sistemas 
multiponto.

•        Falta de padronização, com o avanço tecnológico rápido dos sistemas ópticos fica difícil o 
estabelecimento de padrões para os componentes deste sistema.

•        Impossibilidade de alimentação remota de repetidores, as fibras não conduzem energia, 
então é necessário um sistema de alimentação independente.

 

3.2.4        Algumas aplicações

 

Rede Telefônica, em telefonia a grande vantagem da fibra é o custo dos sistemas de transmissão entre 
centrais de tráfego interurbano, neste caso o sistema exige uma alta capacidade de transmissão 
envolvendo distâncias que podem ir até centenas de quilômetros. 

 



Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI), o uso de fibras na rede física que liga os assinantes à 
central local, tende a ser imperativo, isto acontece devido a necessidade de uma grande capacidade de 
transmissão para este sistema, a fibra também permite configurar a rede de assinantes em topologia mais 
econômicas em termos de cabeação.

 

TV a Cabo (CATV), além de possibilitar uma maior capacidade de transmissão, as fibras proporciona 
uma maior confiabilidade que os sistemas com cabo coaxial.

 

Redes Locais de Computadores, voltadas principalmente para aplicações em automação de escritórios e 
em automação industrial, com requisitos exigentes em termos de confiabilidade, capacidade de 
transmissão e facilidades operacionais, as redes locais de computadores têm nas fibras ópticas um 
excelente meio de transmissão.

 

Cabos Submarinos, a grande importância das fibras nos sistemas de transmissão via cabo submarino é 
quanto ao espaçamento entre repetidores, enquanto que nos cabos coaxiais esse espaçamento é de 5 a 10 
Km, com a fibra este pode chegar a 120 Km com uma maior capacidade de transmissão.

 

Sistema de Energia Elétrica, embora este sistema não requeira grandes bandas de passantes, o uso de 
fibras bem aceita em função de suas qualidades de imunidade eletromagnética, isolação elétrica e baixas 
perdas.

3.3      Conceitos Físicos
 

A operação de uma fibra óptica está baseada no princípio de reflexão interna total, luz refletida ou 
refratada dependendo do ângulo em que ela toca a superfície. Isto acontece porque interfaces diferentes 
entre materiais refratam a luz de maneira diferente.

 

Um modo de entender este conceito é imaginar uma pessoa olhando para um lago. Olhando para baixo à 
um ângulo acentuado, a pessoa verá peixes, pedras, vegetação, ou tudo o que está debaixo da superfície 
da água, assumindo que a água está relativamente clara e calma. Porém, assumindo uma distância maior, 
fazendo o ângulo de visão menos acentuado, é provável que o indivíduo veja uma reflexão de árvores ou 
outros objetos em uma margem oposta. Isto ocorre porque ar e água têm índices diferentes de refração.

 

Este princípio é fundamental para entender como as fibras ópticas funcionam. Ondas de luz são guiadas 
através do centro da fibra óptica do mesmo modo que sinais de rádio freqüência são guiados por cabos 
coaxiais. As ondas de luz são guiadas até ao fim da fibra sendo refletidas para o centro. Controlando o 
ângulo em que as ondas de luz são transmitidas, fica possível controlar com eficiência quando as ondas 
alcançam seu destino. A composição do revestimento do meio relativo ao centro determina a capacidade 
para refratar a luz. A diferença no índice de refração do centro e o revestimento fazem com que a maioria 
da luz transmitida permaneça no centro do revestimento. Deste modo, o centro da fibra age como um guia 
de ondas para a luz transmitida.



 

3.3.1        A Luz

 

A luz é uma onda eletromagnética que se propaga num dado meio. É caracterizada por um comprimento 
de onda λ medido em microns e por uma freqüência f medida em Hz (ciclos/Seg.). O produto de λ x f é 
igual à velocidade da luz que no vácuo é 300.000.000 m/s definido pela equação (3.1):

 

                                                       (eq. 3.1).

 

3.3.2        Refração

 

A variação da velocidade da luz ao passar de um meio para outro, é chamada de refração. O parâmetro 
óptico mais importante que caracteriza qualquer meio transparente é o índice de refração η definido pela 
equação (3.2):

 

                                                         (eq. 3.2).

 

Onde:

 

 

 

3.3.3        Lei de Snell

 

A Lei de Snell diz que, há uma razão constante entre o seno do ângulo de incidência α e o angulo de 
refração β. A partir da Lei de Snell, chega-se a uma conclusão, que permitirá o entendimento da 
propagação da luz na fibra óptica.

 

Considerando a figura (3.10), o raio ao passar de um meio de índice de refração η1 para um meio de 
índice de refração η2, sendo η1 > η2, o raio refratado β se afasta da normal, sendo β > α. Aumentando o 
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ângulo de incidência α, o ângulo de refração β se aproxima de 90o. O ângulo α que produz β = 900 é 
chamado ângulo crítico αc. Para um ângulo α maior que αc, o raio volta completamente para o meio 1, 
ocorrendo a REFLEXÃO TOTAL, que é o principio básico que faz a luz se propagar na fibra óptica.

 

Para ocorrer a REFLEXÃO TOTAL, são necessárias duas condições:

 

η1 > η2, sendo que a luz vai de η1 para η2

 

α > αc

 

 

Figura 3.10 – Lei de Snell

 

3.3.4        Propagação da Luz

 

Para compreender como a luz é propagada na fibra óptica, ou como a luz é guiada, supõem a seguinte 
situação: duas camadas de vidros sobrepostas, a camada 1 possui índice η1 e a camada 2 índice de 
refração η2 , sendo η1 > η2. Através da Lei de Snell, pode-se calcular o angulo critico αc . Assim, o raio 
de luz que incidir nas fronteiras entre as camadas 1 e 2 com ângulo crítico αc, sofrerá reflexão total e 
voltará para camada 1.
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Se introduzir mais uma camada de vidro (camada 3) sobreposta à camada 1, com índice de refração η3 
sendo η1 > η3 . O raio que sofreu reflexão total na situação anterior será o raio incidente para a nova 
fronteira entre as camadas 1 e 3, com um ângulo de incidência maior que o angulo crítico αc, este raio 
sofrerá novamente reflexão total retornando para camada 1. É desta forma que ocorre o guiamento de luz 
na fibra óptica.

 

Na fibra a camada 1 é chamada de núcleo e as camadas 2 e 3 são chamadas de casca, na pratica a fibra é 
cilíndrica, onde a casca envolve o núcleo.

 

3.3.5        Abertura Numérica (NA)

 

A abertura numérica é a medida de capacidade de luz na fibra figura(3.11), e quanto maior a abertura 
numérica, maior será a transmissão de luz ao longo da fibra. A NA determina a eficiência do acoplamento 
entre a fonte de luz (LED ou LAZER) e a fibra óptica.Asseguir tem-se a equação (3.5) que ilustra a 
cálculo da Abertura Numéricajuntamente com a figura 3.11

 

 

NA =                                    (eq. 3.5).

 

 

 

Figura 3.11 – Abertura Numérica 
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3.4      Tipos de Fibras
 

São os tipos de fibra existentes no uso da tecnologia atual.

 

3.4.1        Fibra Multímodo Índice Degrau

 

A fibra multímodo de índice degrau é mais simples dos tipos. O núcleo desta fibra pode ter um diâmetro 
de 100 µm, facilitando o acoplamento óptico. Essas fibras podem ser fabricadas de sílica, vidros ou até 
plásticos e em algumas aplicações, são fabricados com um único índice de refração, isto é, não existe 
casca a qual pode ser desempenhada pelo próprio ar como é ilustrado na figura (3.12)

 

Figura 3.12 - Fibra Multimodo Índice Degrau 

 

3.4.2        Fibras Multimodo de Índice Gradual

 

Nesta fibra, a luz atravessa em forma de curvas suaves. O índice de refração é maior no centro e decresce 
gradualmente de forma quase parabólica. Nesta fibra, alguns modos seguirão em linha reta, enquanto que 
outros são refletidos em ondas, como formato de curvas suaves. Por causa disto, podem percorrer 
distâncias maiores que o raio central. Como o raio e maior na camada de fora, isto será compensado pela 
diferença na distancia e a quantidade de luz lançada 
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alcançará o receptor sem um alargamento significativo( Figura 3.13).

 

 

 

Figura 3.13 - Fibras Multimodo de Índice Gradual

 

3.4.3        Fibra Monomodo

 

Nas fibras monomodo o diâmetro do núcleo é reduzido a um valor pouco maior que o comprimento 

de onda, de forma que apenas um modo é guiado exemplificado (3.14).

 

Figura 3.14 - Fibra Monomodo

Desta forma, este tipo de fibra apresenta uma grande largura de banda que é da ordem de 10 a 100 GHz, 
pois não há dispersão moda.
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3.5      Atenuação
 

A atenuação é uma das características de maior importância para o projeto de um sistema óptico. Ela 
representa a perda da potência óptica em um determinado lance de fibra e é expressa em dB/Km

 

A atenuação (a) da Fibra é medida em dB e aumenta linearmente com a distância figura (3.15).

 

 

Figura 3.15 - Atenuação 

 

Para obter o coeficiente de atenuação de Fibra (dB/Km), divida a medida de atenuação pelo comprimento 
da Fibra equação (3.5).

 

Atenuação =                          (eq. 3.5).

 

onde
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As principais causas de atenuação das fibras ópticas são :

 

Ø      Perda por Absorção.

Ø      Perdas de Espalhamento.

Ø      

Perdas por Curvatura.

 

 

Figura 3.16 – Fibra com largura de banda infinita

 

3.5.1        Perdas por Absorção

 

As perdas são classificadas por absorção em intrínsecas e extrínsecas onde:

•        Intrínseca é causada pela influencia dos dopantes e do material que compõe a fibra.

•        Extrínseca é provocada pela contaminação de impurezas durante o processo de fabricação. 
Estas perdas absorvem parte da energia e a dissipa em forma de calor.

 

Fibras absorvem a luz porque:

•        sílica host - perda aumenta exponencialmente a 1, 3 mm, tornado significativa a 1, 6 mm

•        Dopantes - possui baixas perdas nas janelas de operação

•        Impurezas - a única significativa é o íon hidroxila (OH-) associado com água
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3.5.2        Perdas por Espalhamento

 

O espalhamento é causado por imperfeições da estrutura da fibra e se caracteriza pelo desvio da luz em 
várias direçõesfigura(3.17), podendo ser classificadas em 2 tipos de espalhamento:

 

Ø      Espalhamento  de  Rayleight:  causado  por  variações  na  composição  do 

material

Ø      

Espalhamento de MIE: causado por irregularidades na interface núcleo-casca, flutuações do η ao longo 
da fibra e flutuações do diâmetro.

 

Figura 3.17 – Perda por Espalhamento

 

3.5.3        Perdas por Curvatura

 

Perdas causadas por curvaturas ou deformações mecânicas podem ser resultantes de dois tipos chamados 
de microcurvatura e macrocurvatura :

Microcurvatura é uma pequena deformação na fronteira entre núcleo e casca e pode ser provocada por 
qualquer força transversal aplicada a superfície da fibra.Esta exemplificado na figura (3.18).

 

Fatores causadores:
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•      Tensão induzida pelo revestimento durante a manufatura

•      Empacotamento das fibras no cabo

•      Expansão e contração durante o ciclo de temperatura

 

Figura 3.18 – Microcurvatura 

 

Macrocurvatura é provocada pela curvatura da fibra mostrada na figura (3.19). Os modos que se 
propagam perto do ângulo critico podem ultrapassá-lo, passando a ser refratados.

 

Figura 3.19 - Macrocurvatura

Fatores causadores:

•            Empacotamento das fibras nos cabos.

•            Manobra das fibras nas caixas de emendas e nos painéis de distribuição
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Figura 3.20 – Efeitos da Perda de Curvatura 

 

A figura (3.20) ilustra o efeito causado pela perda de curvatura nos tipos de fibras existentes.

 

Dispersão: é o alargamento do pulso luminoso que viaja ao longo da fibra óptica, diminuindo a banda 
passante e, portanto limitando a capacidade de transmissão de informações nas fibras.

 

O alargamento dos pulsos é causado por três tipos de dispersão:

 

Ø      Dispersão Modal:  É provocado pelos diferentes modos de propagação (modos) da 

luz e por conseqüência, o seu tempo de percurso no núcleo das fibras multimodo, o que já não ocorre 

nas fibras monomodo figura (3.21 e3.22).

 

 

Figura 3.21 - Descrição Modal de Largura de Banda Dispersão-Tempo: modos diferentes chegam em tempos diferentes
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Figura 3.22 - Descrição Modal de Largura de Banda Dispersão-Frequência: freqüências diferentes de um 
laser chegam com amplitudes diferentes

 

Ø      Dispersão Material: Ocorre em todas as fibras, pois este tipo de dispersão, também, 

chamada de cromática, é conseqüência da composição da matéria-prima da fibra e da largura espectral 

da fonte luminosa.

 

Ø      Dispersão do Guia de Onda:  É provocada em função da variação de índice de 

refração do núcleo e da casca ao longo da fibra e, também, em função da variação da dimensão do 

núcleo ao longo da fibra.

 

Asseguir tem-se a figura 3.23 que exemplifica um comparativo entre os sinais que as ondas dos sistemas 
emitem.
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Figura 3.23 – Comparativo de Ondas 

 

3.6      Cabos Ópticos[5].
 

Quando utilizadas na prática, as fibras ópticas necessitam de proteção para garantir suas características de 
transmissão. De acordo com a aplicação, uma série de revestimentos para protegê-las do meio ambiente e 
de esforços mecânicos, que por ventura venham a sofrer durante a instalação ou operação.

 

O resultado é o cabo metálico cujas características diferem do cabo metálico em função da fragilidade da 
fibra.

 

Os fatores a considerar em um projeto são:

 

-         Tipo de Aplicação;

-         Facilidade no manuseio, instalação e manutenção;

-         Proteção da fibra quanto a alongamento, compressão, torção, curvaturas, etc.

-         Degradação da fibra;
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-         Manter as características da fibra dentro do maior intervalo de temperatura possível;

-         Não rompimento da fibra;

3.6.1        Elementos Básicos da Estrutura dos Cabos de Fibra Óptica

 

Existem diversos tipos de cabos cujas estruturas variam em cada projeto, em função do trabalho exercido 
pelo cabo. Exixtem três elementos fundamentais em um cabo.

 

♦      Revestimento Secundário

 

ü     Revestimento Tipo Loose (Solto).

Este revestimento secundário consiste basicamente de:

§         Tubo plástico de dimensões bem superiores à fibra ficando a mesma 

solta no interior do tubo.

§          As fibras devem estar com um excesso dentro do tubo plástico 

 

ü                 Revestimento Tipo Tight (Preso)

 

Este revestimento é aplicado diretamente a fibra, fazendo com que esta fique presa à estrutura. É colocado 
um material macio sobre o revestimento que protege a fibra de esforços transversal causadores de 
microcurvaturas.

 

♦      Elemento de Tração

 

O Elemento de tração é responsável pela resistência mecânica do cabo. Toda força no cabo durante e após 
a sua instalação, deverá ser absorvida por ele de modo a garantir a vida útil das fibras. Esse elemento de 
tração pode ser dielétrico ou metálico desde que seja elástico e flexível. 

 

♦      Capa



 

Pode ser formada por vários materiais, podendo ser inclusive metálicos, como por exemplo, os cabos que 
são instalados diretamente enterrados (armados) que necessitam de uma capa de aço com revestimento. 
Deve ser resistente aos efeitos abrasivos, ácidos, solventes, etc.

 

3.6.2        Tipos de Cabos

 

Nomenclatura, genericamente são: 

 

CFOA-XX-YYY-NNN-G-KK

 

CFOAà   Cabo de Fibra Óptica com revestimento de Acrilato

 

XX            à        SM      - Fibra do tipo Monomodo

                  MM     - Fibra do tipo Multimodo 50/125

                  DS       - Fibra do tipo Monomodo com Dispersão Deslocada

 

YYYà      APL     - Aluminio Polietanado Liso

                  DD      - Dielétrico por Duto      

                  DE       - Diretamente Enterrado

                  DPE     - Dielétrico Protegido e Enterrado

                  TUD    - Tubo Único Dielétrico

                  AS       - Auto Sustentado

                  ASF     - Auto Sustentado a Fibra

 

NNNà     80 / 120 / 200 - Vão máximo para cabos auto sustentados.

 

Gà           Geleado

 



KKà        Número de Fibras no Cabo

 

3.6.2.1  Rede Interna

 

Os cabos de rede internos interligam os cabos ópticos da rede externa às caixas e/ou bastidores de 
distribuição.

 

Nomenclatura.

 

CFOI-XX-YYY-Z

 

CFOIà                Cabo de Fibra Óptica Interno

 

XX            à        SM      -  Fibra do tipo Monomodo

                  MM     - Fibra do tipo Multimodo

                  DS       - Fibra do tipo Monomodo com Dispersão Deslocada

 

YYYà      MF      - Monofibra

                  UB       - Unidade Básica

 

Z    à        Número de fibras

 

3.6.2.2  Rede Externa Subterrânea 

 

Os cabos de rede externa, interliga às caixas e/ou bastidores de distribuição a de outra localidades.

 

Nomenclatura, :

CFOA-XX-YYY-G-Z



 

CFOA       à        Cabo de Fibra Óptica com revestimento de Acrilato

 

XX  à      SM      -  Fibra do tipo Monomodo

                  MM     - Fibra do tipo Multimodo

                  DS       - Fibra do tipo Monomodo com Dispersão Deslocada

 

YYY          à        Aplicação do cabo 

                  DD      - Duto

                  DE       - Diretamente Enterrado

                  DPE     - Dispersão Deslocada

 

G   à        Núcleo Geleado

 

Z    à        Número de fibras 

 

3.6.3        Fontes e Detectores de Luz

 

São dispositivos (transdutores) que convertem sinais elétricos em sinais ópticos e vice-versa.

 

3.6.3.1  LEDs ( Diodo Emissor de Luz )

 

O LED chamado de homojunção figura(3.24) é formado por um único material semicondutor. Estes 
LEDs de homojunção são emissores de superficie, ou seja, a luz gerada é emitida na direção 
perpendicular ao plano de junção.

 

O desempenho do LED de homojunção não favorece sua utilização em fibras ópticas, pois somente uma 
pequena parte da luz emitida pode ser acoplada ao núcleo da fibra óptica. Em busca de soluções que 
pudessem melhorar a performace dos LEDs, foram desenvolvidos LEDs com estruturas mais complexas, 
de várias camadas, chamados de LEDs de heterojunção.



 

O LED de heterojunção é uma junção p-n formada por materiais que possuem estrutura cristalina 
semelhante, mas com índice de refração diferentes. Desta forma, pode-se confinar a luz e obter uma saída 
mais direcionada da luz para a fibra óptica.

 

O comprimento de onda da luz que os LEDs emitem, depende dos materiais utilizados em sua construção 
e fabricação.

 

-         Emite luz quando aplicado tensão

-          Tem baixo custo

-          Menos que 622 Mbps

-         Utilizado em fibra Multimodo

 

 

Figura 3.24 - LED

 

3.6.3.2  LASER (Luz Amplificada pela Emissão Estimulada de Radiação)

 

Laser é uma abreviatura de Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, figura(3.25) .

 

A luz emitida pelo Laser possui uma estreita faixa de comprimento de onda, apresentando quase um único 
comprimento de onda. Esta característica é importante, pois é dela que depende a dispersão material da 
fibra. A luz também é altamente direcionada, com pequena divergência. Essa característica acarretará um 
melhor ou pior acoplamento de luz no núcleo da fibra.
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            Características:

-         Extrema precisão

-         Acima da fronteira (limite núcleo / casca), emite photons

-         Normalmente é usado na janela de 1310 nm com fibras tipo Monomodo

-         Possui elevada taxa de transmissão

-         Custo elevado

 

Figura 3.25 - LASER

 

3.6.3.3  VCSEL Laser  de  Emissão por  superfície  de  cavidade vertical  (Vertical  Cavity  Surface 

Emitting Laser)

 

-          Similar ao laser tradicional, porém…figura(3.26)

-          Emite luz de forma similar ao LED

-          Trabalha com comprimento  de 850 nm

-          Igualmente rápido como o Fabry-Perot

-          Custo mais acessível que o Fabry-Perot

-         
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Utilizado em fibra SM E MM

 

Figura 3.26 - VCSEL

Comparação entre o LED e o Laser:

 

Características LEDs Laser

Potência Óptica Alta Baixa

Custo Alto Baixo

Utilização Complexa Simples

Largura de Espectro Estreita Larga

Tempo de Vida Menor Maior

Velocidade Rápido Lento

Divergência na Emissão Menor Maior

Acoplamento à fibra monomodo Melhor Pior

Sensibilidade à temperatura Maior Menor

 

Tabela 3 - Led, VCSEL, Laser

 

3.6.4        Fotodetectores
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O LED e o Laser, através do processo de emissão, emitem luz, quando atravessados por uma corrente 
elétrica.

Figura 3.27 - Absorção e emissão de energia

 

Com os fotodiodos ocorre exatamente o contrario, a luz (fótons) incidente, gera uma corrente elétrica, 
através do processo de absorção na figura (3.27).

 

3.7      Componentes Passivos – Conectores e Emendas
 

É fundamental na instalação de cabos de fibras em sistemas ópticos, a conexão e emenda das fibras. Elas 
diferem muito das realizadas nos cabos metálicos (que são por soldas e torções) e quando mal feitas, 
comprometem o desempenho do sistema devido às perdas da potência óptica que causam.

 

Os conectores são muito utilizados nos terminais dos cabos ópticos, para conectá-los a equipamentos ou 
outros cabos onde são conectados e desconectados muitas vezes.

 

Durante a construção da rede óptica, devido à capacidade limitada de fabricação dos lances de cabos, é 
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necessário, durante a instalação, fazer emendas desses lances em casos que estes forem inferiores ao 
enlace do sistema. 

 

A própria instalação limita o lance dos cabos utilizados, o que é necessário a emenda destes lances ao 
longo do enlace.

 

Pode ser necessária a conexão entre cabos diferentes, por exemplo, enlaces onde uma parte é cabo para 
instalação interna e outra parte é para cabo externo, mais protegido. Outro ponto seria a conexão do cabo 
aos equipamentos óptco eletrônicos.

 

3.7.1        Perdas em Conectores e Emendas

 

As conexões feitas tanto por emendas como por conectorização, causam inevitavelmente, uma certa perda 
do sinal luminoso. Mesmo que dependendo da conexão, essas perdas sejam bem pequenas, devem ser 
consideradas, pois de acordo com o número de conexões feitas em uma instalação, podem comprometer o 
desempenho do sistema.

 

3.7.1.1  Perdas Intrínsecas

 

Os fatores intrínsecos são aqueles inerentes às fibras. Quando conectadas, considera-se que eles estejam 
exatamente iguais. Porém quando fabricados, existem uma certa tolerância em suas especificações, o que 
as torna diferentes.

 

Os fatores intrínsecos podem ser :

 

-         Abertura Numérica;

-         Diâmetro do Núcleo;

-         Índice de Refração; figura(3.28)

-         Ovalização (ou elipticidade) do núcleo;

 

Estes fatores normalmente são descritos nos editais, tais características normalmente seguem normas da 
TELEBRAS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 - Perdas Intrínsecas

 

 

3.7.1.2  Perdas Extrínsecas

 

Nem sempre os fatores citados anteriormente são causadores da atenuação do sinal luminoso. Tolerância 
também existe na fabricação dos conectores e equipamentos de emendar, o que não tornam perfeito o 
alinhamento e conexão das fibras.

 

Os fatores Extrínsecos podem ser: 

 

Ø     

Deslocamento Lateral (figura3.29)
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Figura 3.29 - Deslocamento lateral

 

Ø     

Separação das Extremidades ou Terminação figura(3.30)

 

Figura 3.30 - Separação na terminação 

 

Ø     

Deslocamento Angular figura(3.31)

 

Figura 3.31 - Inclinação Angular

 

 

Ø     

Superficie mal preparada. Figura (3.32).
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Figura 3.32 - Superfície mal preparada

 

3.7.1.3  Perdas por Reflexão Fresnel

 

Quando um feixe de luz é injetado em uma fibra, parte dele é refletido de volta à fonte luminosa. Essa 
reflexão é chamada de reflexão Fresnel e ocorre em função da diferença entre os índices de refração dos 
meios onde ocorre a propagação da luz.
 

3.7.2        Conectores Ópticos

 

Conectores são dispositivos passivos para junção ponto a ponto temporárias. A especificação mais 
importante dos conectores é a atenuação, que é sempre dada para um par de conectores, medindo a perda 
na transferência de um sinal entre duas fibras. As perdas típicas de conectores são de 0.2 a 0.7 dB, mas 
alguns tem perdas maiores.

 

3.7.3        Emendas

 

A emenda é uma junção permanente entre duas fibras e podem ser feitas de duas maneiras:

 

-         Emendas Mecânicas

-         Emendas por Fusão

3.7.3.1  Emendas Mecânicas

 

As emendas mecânicas são realizadas em conexões que não requerem baixa atenuação e não sejam 
necessariamente definitivas. 

 

Atualmente, existe uma série de dispositivos que alinham as fibras bem próximas e as prendem 
firmemente. Muitos dispositivos podem ser reaproveitados, como por exemplo, o V-Grove (Figura3.33). 
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Este dispositivo consiste em uma calha em V onde as fibras são depositadas, ficando alinhadas.

 

 

Figura3.33 - Lâmina com ranhuras em V para emendas mecânicas em cobos multifibras.

 

 

Figura 3.34 - Exemplo de emenda mecânica monomodo

 

O conector de fibras ópticas monomodo é exemplificado na Figura(3.34 e 3.35).
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Figura 3.35 - Exemplo de ferramenta de emenda mecânica

 

3.7.3.2  Emendas por Fusão 

 

As emendas por fusão são feitas, elevando-se a temperatura das extremidades das fibras até o ponto de 
fusão do vidro. Esse aumento de temperatura é obtido com uma descarga elétrica entre as extremidades 
das fibras.

 

 Para a realização dessa emenda, utiliza-se um equipamento chamado máquina de emenda figura(3.36), 
onde as fibras a serem emendadas, são acomodadas em V-Grooves existentes na máquina, após terem 
sido preparadas.

 

 

Figura 3.36 - Esquema simplificado do equipamento emendado por fusão com arco elétrico.

 

 

Para emendas de várias fibras ópticas se faz através do V- Grooves junto com o bloqueador que alinha as 
extremidades , depois coloca-se as brçadeiras de fixação e emenda com a máquina que emenda as fibras 
ópticas (figura 3.37).
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Figura 3.37 - Processo de fusão para emendas múltiplas.

 

 

 

3.8      Conclusão
 

O uso de cabos de fibras ópticas possui grande vantagens pois proporciona o aumento de largura de banda 
e é usada em várias aplicações possuindo menor manutenção, proporcionando maior segurança tendo 
fácil instalação e testes cobrindo longas distâncias tendo imunidade de RFI, Crosstalk, Raios, e Problemas 
de aterramento causado por outros tipos de cabos. Com isso há maior confiabilidade na transmissão e 
recepção de sinais de dados tendo alta economia, proporcionando excelente relação custo/benefício.

 

As alternativas de fibras ópticas em transmissão gigabit são:

§     Utilizar fibras multimodo 62, 5/125 microns, porém enhanced, ou seja, com largura 

de banda igual ou superior à 500 Mhz x Km (comprimento de 850 nm);

§     Fibras  ópticas  50/125  microns  também  podem  ser  utilizadas,  pois  possuem 

basicamente, a mesma largura de banda da multimodo 62, 5/125 enhanced;

Fibras ópticas monomodo continuam sem limitações em sua largura de banda, o único fator que 
atualmente impede uma ampla implantação, é o custo elevado dos ativos.
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4                   Lançamento Cabo Óptico Aério e em dutos

 

Este capítulo tem por objetivo, fornecer informações referentes a instalação manual de cabos ópticos, nas 
redes aéreas e em dutos nas redes subterraneas de áreas urbanas e rurais.

 

4.1  Princípios Básicos em redes aéreas
 

Inicialmente faz se necessário um estudo da possibilidade de se implantar o cabo de outra maneira 
(enterrado, por exemplo), uma vez que o cabeamento aéreo é vulnerável a ação de intempéries (ação de 



chuva, vento, além do risco de queimadas na zona rural), mais susceptível à ocorrência de acidentes 
físicos que danificam cabos e posteação, propiciando assim reparos na rede com maior freqüência.

 

Para se definir o tipo de caixa de emenda a ser utilizada no projeto (entre aérea e subterrânea), vale 
ressaltar que a atenuação devido à emenda é menor nas caixas subterrânea e mais significativa nas caixas 
aérea, ficando a caixa de emenda aérea atrativa devido à facilidade de montagem e execução da emenda.

 

Para a elaboração do projeto de cabo aéreo deve-se possuir em mãos levantamento topográfico e 
cadastramento da faixa de domínio ao longo da linha que suportará os cabos em questão, contendo as 
seguintes informações:

 

Sobre tipos de postes:

 

§        Concreto cilindrico ou Duplo T (chamados postes quadrados)

§        Madeira

§        Ferro (Trilhos de Trem)

 

Desníveis entre os mesmos

Figua 4.1 – Travecia Regular

 

§        localização de equipamentos elétricos (banco de capacitores, chave faca, 
transformadores, etc.)

 

§        locais apropriados para localização de emendas
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§         necessidade da realização de poda de árvores bem como a execução de aceiro 
ao longo da rede

 

§         em locais onde for necessário a realização de travessia em que o vão a ser 
transposto for superior a 200 metros, deve-se utilizar cordoalha de sustentação bem como realizar 
o anelamento do cabo ( aplica-se á rede de cabo óptico auto-sustentável que não deve possuir vão 
entre postes superior a 200 metros ).

 

Em locais onde não existe posteação tem-se que:

 

§         toda a linha de sustentação deverá ser projetada

§         deve-se realizar cadastramento da área onde será implantada a rede

 

§         tal cadastramento deverá conter os dados citados acima, visando dar ao 
engenheiro projetista uma visão global do terreno em questão e fornecer ao mesmo detalhes 
( sugestões ) para localização de equipamentos e caixas de emendas que devem ficar situadas em 
locais de fácil acesso para a equipe de instalação e de manutenção. 

 

Para a definição do tipo de cabo a ser utilizado, tem-se duas opções:

 

§         uma é a de utilização de cordoalha de sustentação, tendo-se que realizar neste 
processo a anelamento ( procedimento onde se instala o cabo óptico aéreo junto à cordoalha de 
sustentação, envolvendo os cabos com uma fita própria que propicia uma rígida união entre 
cordoalha de sustentação e cabo óptico ).

 

§         Outro tipo é a utilização de cabo óptico auto-sustentável que propicia maior 
rapidez e facilidade na implantação, porém o lance máximo permitido fica reduzido á resistência 
mecânica do mesmo, que é menor que a da cordoalha.

 

4.1.1        Elaboração do projeto em redes aéreas

 

O projeto deve conter as seguintes informações:

 



§         Diagrama unifilar do cabo

§         Características do cabo óptico 

§         Distância entre postes

§         Identificação dos postes existentes e projetados ( para postes projetados 
utilizar postes de concreto )

§         Nome dos logradouros 

§         Localização dos pontos de emenda do cabo óptico 

§         Indicação dos esforços mecânicos nos postes de outras concessionárias 

§         Indicação dos pontos de ancoragem do cabo óptico 

§         Indicação dos locais onde será utilizada cordoalha de sustentação 

§         Prever o aterramento das cordoalhas de sustentação (onde for utilizado)

§         Indicar através de detalhes os pontos de travessias de rios,  lagos, pistas de 
rolamento, redes de alta tensão ou quaisquer outros obstáculos.

§         Indicar os pontos de subida de lateral, considerando a utilização de tubos de 
ferro galvanizado de 50mm x 3 metros de comprimento.

§         Quando houver mudança de direção no trajeto com necessidade de utilização 
de mensageiro, o mesmo deverá ser indicado no projeto.

 

4.1.2        Cálculo dos esforços mecânicos em redes aéreas

 

Para cálculo dos esforços mecânicos nos projetos de cabo óptico aéreo deve considerar os seguintes 
fatores:

 

P = Peso do cabo óptico (kg/m) 

L = Lance entre postes  (m)

F = Flecha máxima admissível (m)

v = Pressão do vento (kgf)

 

O peso do cabo a ser considerado em projeto deverá ser o maior dentre as opções de cabos em questão. 

 



A flecha padrão a ser utilizada é de 1 % ou seja 0.01 L, sendo possível adotar outros valores, levando em 
consideração a resistência mecânica do cabo e do poste.

 

A pressão do vento torna-se significativa somente a partir de 80 km/h, devendo-se adotar os valores 
tabelados abaixo. 

Tabela 4.1 – Proporção da força do Vento

 

Velocidade do vento ( km/h ) Pressão do vento ( kg/m2 )

100 45

80 29

 

4.1.3        Cálculo da carga adicional exercida pelo vento:

 

Qv = 0.5 x Pv x φ                                               (eq. 4.1).

 

Onde:

Qv = Carga do vento (kg/m)

Pv = Pressão do vento (kg/m2)

φ = Diâmetro do cabo (m)

 

4.1.4        Cálculo da força exercida pelo vento:

 

Rv = Qv x  L1+L2 x Cos ( α/2 )            (eq. 4.1).

                      2

 

Rv  = Resultante da atuação do vento (kgf)



Qv = Carga do vento (kg/m)

L1, L2 = Lances adjacentes (m)

α = ângulo adjacente

 

A resultante da atuação do vento (Rv), quando calculada, deverá ser acrescida à resultante das tensões 
adjacentes, a ser obtida conforme procedimento a seguir:

 

4.1.5        Cálculo da tensão horizontal do lance:

 

                        T = P x L2                       (eq. 4.2).

    8 x f

 

T = Tensão horizontal do lance (kgf)

P = Peso do cabo (kg/m)

L = Comprimento do lance (m)

f  = Flecha (0.01 x L)

 

4.1.6        Cálculo da resultante das tensões dos lances: 

 

Método Geométrico

 

As tensões dos cabos obtidas anteriormente são representadas por dois vetores, em escala, de modo que as 
origens coincidam, construindo-se, desse modo, um paralelogramo semelhante à figura abaixo. A 
resultante é dada pela reta que parte da origem e divide o paralelogramo ao meio:

 

                                   T2
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                      α                                   R

T1

 

 

Figura 4.2 – Método Geométrico

 

Método Analítico

 

Para o mesmo paralelogramo mostrado na figura acima a resultante é obtida através da expressão :

 

     (eq. 4.3).

 

R = Resultante das tensões 

T1, T2 = Tensões horizontais dos lances adjacentes 

α = Ângulo adjacente

 

4.1.7        Cálculo da atenuação total do entroncamento 

 

O valor total da atenuação teórica entre equipamentos terminais de linha óptica deve ser calculado 
utilizando a seguinte expressão 

 

                  (eq. 4.4).

 

At = Atenuação total do entroncamento (dB)

Pc = Perda nos conectores (dB)

n = Número de emendas intermediárias 

α = Atenuação da fibra (dB/km)
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L = Comprimento do entroncamento obtido do projeto detalhado (km)

 

4.1.8        Cálculo do comprimento do lance

 

Os fatores envolvidos na determinação do comprimento do lance entre emendas e entre BEO/DIO ou 
DGO e a 1a emenda:

 

•        Localização do BEO/DIO ou DGO

•        Reserva para terminação das fibras ópticas no BEO/DIO ou DGO (15m)

•        Reserva de 15 metros por ponta de cabo para confecção das emendas 

•        Percurso do cabo nas caixas subterrâneas de passagem e de emenda 

•        Soma de todos os valores de parede a parede (PP), subidas de laterais e entre postes. 

•        Sobra de cabo nas caixas de passagem, destinada a futuros serviços 

 

4.1.9        Elaboração Dos Desenhos De Projeto redes aéreas

 

As informações coletadas/elaboradas nas etapas anteriores deverão ser desenhadas, manuscritas, 
normografadas ou impressas por meios informatizados, a tinta nanquim ou similar, em papel vegetal 
formato A1 e deverão ser acrescidas informações, tais como:

 

Nome da rota 

Número do desenho 

Elaboração, aprovação e datas 

 

4.2  Lançamento de cabo canalizado m dutos
 

Primeiramente faz-se um esboço da trajetória do cabo, anotando-se:

 



Ø      As medidas das distâncias entre caixas subterrâneas existentes.

 

Ø      Fazer leitura de dutos (Verificar se já existem cabos).

 

-         A leitura é feita de costas para a central.

-         Ler os dutos que estão a sua frente.

-         Localizar o fundo da caixa subterrânea.

 

Ø      Elaboração do diagrama de lançamento do cabo, constando de :

 

-         Distâncias entre as caixas subterrâneas.

-         Ocupação dos dutos.

-         Locais onde constam as sobras de cabos.

 

•        Localização das emendas.

•        Previsão de sobra dos cabos.

•        Indicação dos locais de tracionamento do cabo

•        Elaboração do mapa de localização das caixas subterrâneas nas cidades onde está sendo 
projetado o cabo canalizado

 

Após fazer um esboço da trajetória do cabo, deve-se fazer uma análise crítica deste esboço, a fim de 
detectar possíveis falhas no levantamento ou mesmo em fases anteriores ao próprio projeto, como na 
formação da proposta técnica ou na elaboração do contrato.

 

Assim, os resultados do levantamento dos dados de entrada e de campo deverão ser estudados levando-se 
em consideração as solicitações do cliente e o que foi proposto ao mesmo, além das normas aplicáveis. 
Deve-se observar, no caso de pontos de exceção às normas, se as mesmas estão bem detalhadas e se os 
motivos das exceções estão evidentes no desenho do detalhamento das exceções.

 

Deve-se, também, comparar os resultados levantados com a proposta técnica, visando-se identificar a 
existência de discrepância entre o orçado e o projetado.

 



4.3  Lançamento em redes subterrâneas urbanas
 

4.3.1        Canalização Existente:

 

Normalmente é feito em manilhas ou PVC, e estas tubulações não estarão guiadas, e como em sua grande 
maioria elas já se encontram instaladas no solo por muito tempo, a primeira atividade a ser executada 
nesta situação trata-se da limpeza, guiamento, e teste das condições internas dos tubos para que se possa 
proceder a instalação normalmente.

 

4.3.1.1  Vara:

 

Dispositivo de madeira, de metal ou de polietileno, rosqueavel nas duas extremidades, normalmente com 
01 metro de comprimento, para ser emendado uma a uma e introdusidas na canalização com um ou sem 
equipamento adaptado na ponta.

 

4.3.1.2  Seta:

 

Dispositivo que se acopla na ponta da vara para desobstruir a canalização.

 

4.3.1.3  Arpeu:

 

Dispositivo que se acopla na ponta da vara para desobstruir a canalização quando for de canalizações 
distantes, introdusindo as varas contra as outras nos lances adjacentes.

 

4.3.1.4  Pá para Dutos:

 

Dispositivo que se acopla na ponta da vara para desobstruir a canalização com formato de pá.

 

4.3.1.5  Mandril:

 

Pedaço de cabo de madeira, usado para testar o guiamento da canalização.



 

4.3.2        Equipamentos para o Lançamento

 

4.3.2.1  Camisa:

 

Dispositivo aberto ou fechado com um ou dois (argolas) nas extremidades, para ser adaptado na ponta do 
cabo óptico ou duto, no qual será afixado o cabo de aço para possibilitar o puxamento.

 

4.3.2.2  Guia Flexível:

 

Dispositivo cilindrico utilizado na caixa subterrânea como proteção do cabo, dos eventuais atritos.

 

4.3.2.3  Distorcedor:

 

Dispositivo metálico cilíndrico a ser instalado entre a camisa e o cabo de aço de puxamento, para 

se evitar que as torções do cabo de aço não sejam transferidas para o cabo óptico.

 

4.3.3        Instalação:

 

4.3.3.1  Posicionamento da Bobina:

 

As bobinas contendo o cabo ou o subduto sempre que possível devem ser transportados em carretas 
apropriadas, que tzambem possam ser utilizadas para se posicionar as bobinas na posição de lançamento, 
niveladas horizontalmente o mais próximo possível da caixa subterrânea onde se inicializará o 
lançamento, coma ponta a ser solta saindo pela parte de cima da bobina, para que o cabo ou duto sofra o 
menor esforço possível ao ser introduzido na canlização.

4.3.3.2  Puxamento Manual:

 

Atividade feita com uma corda com diâmetro suficiente, para permitir que os homens envolvidos na 

atividade, não necessitem aplicar esforço excessivo para a realização da tarefa.

 



4.3.3.3  Repuxamento de Folga:

 

Para a conclusão final do lançamento,  é  necessário que faça o repuxamento do cabo de forma a 

criando uma folga no cabo para possibilitar a execução da emenda sendo esta atividade executada passo a 

passo e manualmente conforme ilustrado na figura (4.3).

 

 

Figura 4.3 - Puxamentode Folga no cabo

 

 

4.3.3.4  Puxamento Mecânico:

 

O cabo ou o duto será puxado por um cabo de aço acoplado em um guincho individual munido de 

um dinamômetro, que monitore e informe continuamente o esforço ao qual o cabo esta sendo submetido.

 

4.3.3.5  Guia Vertical:

 

Algumas caixas  subterrâneas  não podem possuir  em seu  interior  o  gancho para  se  prender  a 

patesca, e quando isto ocorre a solução é usar o guia vertical.
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4.4  Conclusão
 

O desenvolvimento de um planejamento de instalação deve envolver todos os aspectos do projeto. O 
entendimento dos padrões de instalação, das normas locais e nacionais, dos manuais de instalação, das 
especificações do fabricante e dos princípios básicos contribuirá para o sucesso do planejamento da 
instalação. Com isso, a complexibilidade é diretamente proporcional ao tamanho físico da instalação.

 

A atividade de instalação de dutos ou cabos ópticos principalmente na área urbana, normalmente é 
executada de forma manual, sendo a grande maioria realizada com o lançamento efetuado nas 
canalizações (dutos) da rede telefônica subterranea, mas ela poderá ocorrer, em escala menor, nas redes 
aéreas. Neste caso, isso é feito utilizando os postes pertencentes ou não às concessionárias de energia 
elétrica, e em alguns casos poderá ser necessário inclusive à instalação de postes.

 



 

 

 

 

 

5                   LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO DIRETAMENTE ENTERRADO

 

Esta seção tem por finalidade promover o conhecimento sobre o processo de projetos de cabos ópticos 
enterrado, dando como auxilio para a elaboração da quantificação de equipamentos para o lançamento de 
cabo óptico diretamente enterrado.

 

5.1       Cadastramento do Trecho
 

Inicialmente faz-se a sinalização da faixa de domínio com bandeiras e placas indicativas montadas em 
hastes a uma altura suficiente para que nenhum obstáculo venha a prejudicar a visibilidade de um veículo 
que se aproxime e em juntamente a marcação (chamada usualmente de piquetiamento), partindo do trevo 
( interseção de vias ). Esta amarração é feita através de uma caixa subterrânea existente no local, caso 
contrário amarra-se em um marco de concreto existente. A marcação é feita ao longo da pista de 
rolamento, com uma embalagem de spray. Com o marco 0, 0 metros pré estabelecido anteriormente, são 
feitas marcações posteriores de 50 em 50 metros. 

 

No caso de percursos curvos, a marcação é realizada acompanhando a forma geométrica do percurso 
curvo de modo que o levantamento de campo que será realizado posteriormente esteja o mais real 
possível da realidade em campo. Baseado em projetos existentes da companhia telefônica realizava-se a 
atualização dos cadastros das residências, lojas comerciais existentes ao longo do percurso da pista de 
rolamento. A atualização cadastral é realizada em campo à lápis sobre as plantas já existentes .

Geralmente estas plantas estão desatualizadas e devem ser implementadas novas informações adicionais, 
tais como:

 

§         Nome de logradouros, edifícios, indústrias e casas comerciais;

§         Aterramentos, transformadores presentes na posteação;

§        Entrada de telefones aéreos;

§        Armários de distribuição; 



§        Todos os pontos de referência como vias férreas, rodovias que não constarem 
nos mapas, mas realmente existam nos locais;

§        Os imóveis a serem anotados no cadastro serão classificados sócio e 
economicamente em mercado residencial e não residencial.

§        Equipação dos postes ( conjuntos de ancoragem e suportes dielétricos );

§        Telefones existentes residenciais, comerciais e públicos;

 

Não deve ser desenhados no projeto informações tais como: 

 

§        Casas e galpões que tenham sua demolição iniciada 

§        Favelas devido a não uniformidade, precariedade e quantidade de casas, somente 
limitando a área de abrangência;

§        Barracas de vendas e gêneros alimentícios, trailers instalados a título precário 
nos terrenos abertos 

 

5.2       Análise de projeto
 

Deve-se fazer uma análise bem detalhada do projeto, levantando todos os pontos críticos e obstruções que 
poderão interferir no lançamento.

 

Deve-se fazer um levantamento de materiais, equipamentos e ferramentas a ser utilizado.

 

De posse de uma tabela de bobinas e dos comprimentos nominais de cada bobina, faz-se o diagrama de 
lançamento, tentando encaixar da melhor forma possível, comparando o CL (comprimento do lance) com 
o comprimento nominal da bobina para se ter a menor perda possível.

 

No planejamento do lance deve-se observar o melhor sentido de se lançar o cabo, para se ter o melhor 
rendimento.

 

No planejamento deve-se levar em conta as travessias não destrutivas e travessias de pontes.

 



5.3       Levantamento prévio para verificação do terreno
 

No levantamento prévio deve-se percorrer a rota, analisando o projeto e fazendo uma análise do terreno, 
levantando possíveis interferências que possam dificultar o lançamento.

 

Neste ponto a obra propriamente dita já tem inicio com a execução das obras de infra estrutura para 
transposição de obstáculos. Estas obras são executadas nos casos onde é inviável proceder o 
deslocamento do maquinário para o contorno dos obstáculos. Estas obras devem Ter prévia aprovação da 
fiscalização do cliente.

 

5.4       Instalação de caixa pré-moldada
 

A instalação da caixa pré-moldada é feita com o auxílio de uma retro-escavadeira, cava-se um buraco de 
2.0 x 2.0 metros de boca e 2.0 metros de profundidade. A caixa pré-moldada é composta de duas partes, 
antes de colocar a primeira parte deve-se nivelar bem o fundo, para que a caixa não fique desnivelada. As 
duas caixas são colocadas e o cabo ( sobra ) é enrolado dentro da caixa para que possa fazer a emenda.

 

Em cada caixa de emenda deve sobrar pelo menos 10 metros de cabo para a confecção da emenda. Se 
necessário, fazer dreno no fundo da caixa para escoamento da água.

 

Após esta construção inicia-se a execução da abertura da vala manual ou pré riper para lançamento 
mecanizado, posteriormente é realizado o lançamento dos cabos ópticos enterrados, em conjunto com fita 
de advertência. 

 

São acentadas as caixas subterrâneas e os cabos são acomodados/amarrados e em seguida são 
identificados, sendo assim feita as reconstruções e acabamentos necessário à infra estrutura associada.

 

As emendas ópticas são feitas e é verificado se foram satisfeitas as atenuações necessárias, em seguida é o 
fechamento, lacramento e teste de estanqueidade das caixas de emenda óptica. É emitido os relatórios dos 
testes realizados nas emendas, tendo como objetivo garantir ao cliente que as atenuações da fibra estão 
dentro do especificado.Figura (5.1).
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Figura 5.1 - Detalhe de lançamento de dois subdutos em vala

 

Na superfície do solo são estalados marcos de concreto para fins de sinalisação e identificação da rota 
óptica recém construida, paralelamente, ocorre a construção da canalização subterrânia, bem como o 
lançamento dos cabos em dutos, instalação das terminações ópticas e emendas em DGO’s.

 

5.5       Fechamenta de valas e envelopamento
 

O duto estando emendado, é hora de se fechar a vala, porém alguns cuidados devem ser toamdos neste 
ponto:

 

•        Se a vala deu profundidade suficiente, não será necessário fazer uso de envelopamento (será 
explicado em mais detalhes)

•        Se a vala nào der profundidade suficiente, daí então necessita-se fazer uso do 
envelopamneto, porem é necessário que se tome alguns cuidados pois pode-se correr o risco de 
prejudicar o insuflamento do cabo óptico se for feito errado um fechamento de vala.

•        Se o leito da vala contiver pedras que o pessoal não deu conta de retira-las, então a solução é 
fazer um “berço”.( é um forramento de terra com a finalidade de separar ao contato entre 
pedras e duto PAD).

•        Finalmente a vala deve ser fechada em “camadas”, ou seja, não se joga toda terra de uma só 
vez.

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1153 
style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 49; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 81pt; WIDTH: 237.6pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 217.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="Figura 35  - Detalhe de lançamento de dois subdutos em vala" src = 
"./Mono1982001_arquivos/image085.jpg"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->



 

5.6       Insuflamento 
 

Sistema onde o cabo é injetado ou empurrado atravéz de esforço mecânico em conjunto com um 
sopramento artificial para seu auxílio.(Figura 5.2).

 

O cabo para ser lançado dentro do duto é equipado com uma cabeça sônica (que tem como função de 
servir como um elemento de resistência a passagem de ar, ela funciona como um para-quedas ao 
contrario. O ar ao passar dentro do duto PAD encontra a cabaça sônica na ponta do cabo, e esta ao receber 
o jato de ar, é empurrado pelo ar amenizando o esforço de transporte do cabo.) e acoplado na máquina 
insufladora, onde é empurrado por duas esteiras rolantes, que funcionam como se fossem duas 
engrenagens. Estas pequenas esteiras prendem o cabo entre elas e quando a máquina é ligada, as mesmas 
giram e fazem com que o cabo adentre no duto.

 

 

 

 

 Figura 5.2 – Máquina de Insuflamento

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1156 
style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 52; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 95.4pt; WIDTH: 254.45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 270.95pt; TEXT-ALIGN: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="máq de insuflamento" src = 
"./Mono1982001_arquivos/image087.jpg"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->



O insuflamento do cabo óptico pode ser em uma só fase no sentido unidirecianal (figura 5.3), ou então é 
lançado em duas fases ( figura 5.4), de forma bidirecional. Quando é lançado em duas fases (maioria dos 
casos), tem-se o cuidado de formação da figura 8 (oito), a necessidade de se fazer esta configuração é 
apenas e simplismente para se conseguir o acesso a ponta mais interna do cabo onde se faz o acoplamento 
do cabo com a máquina de insuflar, então o processo de insuflar é iniciado, ou seja, na primeira etapa do 
lançamento em duas fases faz-se Ter acesso somente à ponta externa da bobina.

 

 

Figura 5.3 – Insuflamento em uma só fase com a superjet.

 

 

 

Figura 5.4 –Insuflamento em duas fases com CABLEJET
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5.7       Tipos de equipamentos e serviços
 

5.7.1    Plow

 

 Esta máquina, é aplicada em terrenos normais (argila, piçarra e silte). Através de uma única operação 
efetua o trabalho de corte do terreno e implantação do cabo, evitando abertura e movimentação do solo. 

 

Ela é dotada de um suporte para fixação da bobina de cabo óptico na sua parte frontal e de uma “faca”, 
que faz o corte do solo, na sua parte traseira.

 

O cabo e a fita de aviso ficam junto à “faca”, instalando-se no subsolo à medida que a máquina se desloca 
e a “faca” corta o solo. Além disto, a “faca” vibra constantemente, facilitando a ruptura do solo.

 

Durante o lançamento deve-se tomar alguns cuidados tais como :

 

•        No início do lançamento, deve-se segurar manualmente o cabo para que ele não corra e a bobina 
deve desenrolar livremente .

•        Não deve-se levantar a faca durante o lançamento, pois isto poderá danificar o cabo.

•        Deve-se colocar uma pessoa na bobina, deixando-se uma folga, evitando tensão no cabo.

•        Observar  a profundidade dos bueiros, passagens de gado, etc., e envelopar com concreto o cabo 
sempre que esta profundidade for menor que a profundidade de lançamento.

•        No início e no final do lançamento deve-se fazer uma vala para iniciar e terminar o lançamento.

 

5.7.2    Valetadeira 

 

Esta máquina é aplicada em terrenos com solo areno rochoso com constituição de basalto, magma e xisto 
betuminoso, pavimentos asfaltados, pedras e terrenos mais compactados. Ela possui uma corrente dotada 
de conchas, bits ou os dois, semelhante a de uma moto-serra, capaz de abrir uma vala de 20 cm de largura 
em terrenos com os tipos de solo acima citados. Aberta a vala, o cabo é instalado manualmente em seu 
interior, posteriormente, se faz a reposição manual ou mecanicamente do solo.

 

5.7.3    Lançar cabo usando “carretinha” 

 



Neste processo a bobina é colocada na carreta  e a carreta é rebocada por um trator, caminhão ou similar, 
o cabo vai sendo colocado dentro da vala a medida que a carreta vai se movimentando.

 

Na carreta devem ficar duas pessoas para desenrolar a bobina e uma pessoa para colocar o cabo na vala.

 

No lançamento deve-se tomar muito cuidado com o cabo para que ele não sofra nenhum dano, qualquer 
dobra, torção ou algum veículo passar por cima do cabo pode danifica-lo.

 

O transporte da bobina deve ser feito por um caminhão munk ou carreta reboque para transporte de 
bobina, sem tirar a proteção de fábrica. A bobina não deve ser submetida a impactos, para não 
comprometer as características ópticas e mecânicas do cabo. A fita de advertência deve ser colocada a 50 
cm acima do cabo.

 

Obs: Geralmente quando se tem erosão no terreno, faz-se uma proteção no cabo, envelopando o mesmo 
com concreto magro.

 

5.7.4    Máquina PT 620 (TND)

 

Esta maquina é  utilizada em travessia não destrutiva (TND), cujo o terreno é resistente (pedras, 
pedregulhos, etc). 

 

A PT 620 é adaptada à máquina através de uma operação de acoplamento muito simples. A máquina é 
uma perfuratriz subterrânea capaz de perfurar o solo a uma profundidade de até 4 m. e a uma longitude de 
até 30 m.

Ela é dotada de uma broca que gira em torno de seu eixo, além de se deslocar horizontal e verticalmente, 
através de barras que são encaixadas na broca e umas às outras, aumentando-se assim o alcance da broca.

 

O furo realizado pela broca pode Ter uma espessura de até 100 mm, podendo-se conduzir um tubo de 
ferro galvanizado de 100 mm de diâmetro junto com as barras solidárias à broca, para posterior travessia 
do cabo através daquele tubo.

 

5.7.5    Pierce-Airrow (TND)

 



É utilizada em travessia não destrutiva, cujo o terreno é normal. É um equipamento pneumático que 
trabalha como um martelete, que vai compactando o solo, é de operação muito simples e pode atingir até 
30 metros. Máquina compressora equipada por uma mangueira de ar comprimido, um compressor a ar e 
um lança de aço de 1.36m. Após fazer a perfuração no solo (φ 75mm) abaixo de 2.0m de profundidade, 
atravessa-se uma tubulação de pvc (φ 50mm), através de uma camisa de puxamento preso a uma corda.

 

Deixa-se um fio guia (fio drope) por onde puxa-se o cabo óptico, até percorrer toda travessia da via.

 

Para posicionar o pierce arrow é necessário fazer duas valas, de um lado e do outro da rodovia (figura 
5.5 ), as valas devem ter aproximadamente as seguintes medidas:

                                                  Pista de rolamento

 

 

              1m                                                              2m                           1m

 

      2m         1m                               1m    1m      1.5m
Figura 5.5 – Desenho do Pierce Arrow

A profundidade de vala vai variar de acordo com a profundidade do furo. A profundidade do furo deve 
respeitar no mínimo a tabela abaixo.

 

Tabela 5.1 – Proporção Diâmetro do Furo / Altura Mínima

 

Diâmetro do furo Altura mínima

2” 50 cm

3” 77 cm

4” 102 cm

 

•        Travessia não destrutiva (TND)
 

É um processo utilizado para passar debaixo de rodovias, ruas e riachos, este é utilizado mais em 
travessias de rodovias, a sua grande vantagem é que ele não danifica a pavimentação e não há necessidade 
de obstrução do tráfego.

 

•        Travessia de ponte
 

Faz-se um valeta de 4, 0m de comprimento por 0, 70m de profundidade e 0, 35m de largura. Esta valeta é 
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envelopada  por concreto magro. E a abertura é realizada antes e depois da travessia, realizada 
manualmente e nos taludes (encabeçamento da ponte) é feito por retro-escavadeira para passagem do 
cabo óptico.

 

Este cabo é guiado através de TFG  (tubulação de ferro galvanizado φ 75mm), a qual é suspensa por 
braçadeiras (φ 9cm) e fixadas por parabolts (φ 7mmx63mm).

 

5.8       Elaboração de Norma de Padronização Cabos Enterrados 
 

A elaboração de uma Norma para a Padronização (Anexo A), surgiu com objetivo de levar às empresas 
que terceirizam hoje o mercado de digitalização de projetos, buscar uma forma organizada e coerente na 
elaboração do desenvolvimento de projetos de cabos enterrados.

 

A elaboração da norma foi realizada, depois que o estagiário teve a participação de todo processo de 
desenvolvimento dos projetos, colhendo informações técnicas em manuais, editais.

 

Foram feitas também, reuniões o grupo pessoas que desenvolvia diretamente os projetos (desenhistas) 
para sugestões e opiniões. Sempre buscando uma coerência com as especificações do cliente.

 

5.9       Conclusão
 

Os cabos ópticos podem ser lançados tanto interligando centrais telefônicas na mesma cidade (cabo 
tronco), como também interligando centrais de cidades distintas, o que difere muito aspecto, pois o cabo 
pode passar ao lado de rodovias, ferrovias, oleodutos e gasodutos. 

 

O lançamento do cabo óptico diretamente enterrado entre cidades é mais complicado que dentro da 
própria cidade, pois o processo é exclusivamente do zero, não tem nada feito e nem construído. O projeto 
é mais demorado, pois tem que se fazer todo levantamento de material usado, topografia e demais 
informações. Tem-se que viajar para os acampamentos ou trechos de lançamento para o acompanhamento 
da execução e etc.

 



 

 

 

 

 

6          CONCLUSÃO

 

Atualmente a informação é fundamental, e para obte-la, a conexão é a palavra chave. Todo tipo de 
informação está circulando nos meios de comunicação com uma rápida transformação, e com isso é 
preciso estar sempre plugado para não ficar desatualizado. 

 

Com o aumento da demanda por transmissão de dados a longa distância., houve a necessidade do 
emprego de sistemas de comunicação capazes de transportar dados a altas velocidades a grandes 
distâncias com custos mais baixos , capaz de transportar de forma integrada as diferentes informações de 
mídias de vídeo, áudio, imagens rasterizadas, imagens gráficas vetoriais e outros.

 

O surgimento das redes ópticas vem com o objetivo de proporcionar uma maior disponibilidade e 
confiabilidade, trasendo a evolução contínua da micro-eletrônica e da tecnologia de comunicação, abrindo 
assim novas fronteiras a cada ano que se passa. 

 

Informações na velocidade da luz, sem “gargalo” e interrupções, estão prestes a se tornar realidade 

nas redes de telecomunicações. Esses sistemas de ponta ainda são raros. A maior parte das companhias de 

telefônicas e de televisão por cabo usa fibra somente no “backbone”, para conduzir sinais entre suas 

próprias instalações. Na realidade, as fibras são as conexões padrão de e para as centrais telefônicas que 

servem cada comunidade e, com frequência, se estendem dali até grandes clientes comerciais ou nós de 

distribuição.

As vantagens dos cabos de fibra óptica são inquestionáveis e apresentam vantagens superiores 

sobre a de cobres. A atenuação do sinal,  apesar de existente e não desprezível,  é muito pequena em 

relação aos meios de cobre, tanto é que as linhas de fibra podem estender-se por distâncias muito maiores. 

A largura de banda suportada é muito maior. A isolação eletromagnética é excelente. Campos externos 

gerados por outras linhas de comunicação e dispositivos não influem no transporte de sinais. O sinal 

transportado nas fibras também não afeta outros dispositivos e linhas correndo próximas.



As redes ópticas estão em processo de expansão e se, atualmente, a fibra é adotada essencialmente no 
backbone, os fabricantes não têm dúvidas de que algum dia ela chegará também a última milha (last 
mile), ou seja, no acesso, beneficiando o usuário corporativo. É com a perspectiva de crescimento da 
malha de fibra óptica que o governo traz o projeto Brasil.gov como solução para este problema.

As  empresas  de  engenharia  de  telecomunicação  oferecem  a  infra  estrutura  necessária  para 

implementação de redes locais (LAN), interligação de redes metropolitanas (MAN) e de redes a longa 

distância (WAN), atividade que inclui o fornecimento de equipamentos de tecnologias SDH e WDM, 

software de gerenciamento e a prestação de serviços de suporte e consultoria às “carriers”, atendendo 

assim as operadores de telecomunicações que precisam fazer transferências de dados de um ponto a outro 

através de redes de fibra óptica.

As soluções de comunicação de dados desenvolvidas apresentam como grande características a 

possibilidade de integrar LAN e WAN com um equipamento, o que facilita as tarefas de operação e 

gerenciamento do tráfego de informações. Os produtos contam ainda com mecanismos de controle para 

administrar quem pode acessar os recursos da rede.

Novas tecnologias como o DWDM tem sido usadas principalmente em redes de longa distância 

(terrestre e submarina) para expandir a capacidade de enlaces troncais , permitindo que um maior número 

de sinais sejam transmitidos numa única fibra.Com isso vem ocorrendo, um rápido desenvolvimento de 

sistemas de monitoramento, proteção e restauração atuantes diretamente na camada óptica e, assim, logo 

deverão emergir arquiteturas IP/ATM sobre DWDM.

A  tecnologia  DWDM  é  apenas  o  primeiro  passo  a  caminho  das  redes  totalmente  ópticas. 

Combinando DWDM com “add/drops” e chaves comutadoras ópticas, será possível criar redes de alta 

capacidade, eficientes, flexíveis e com completo gerenciamento de banda passante a nível óptico – a infra 

estrutura capaz de satisfazer as demandas do setor de telecomunicações deste novo milênio.

 

O acompanhamento dos trabalhos de lançamento no trecho ou melhor na rota óptica, é importante pois a 
maioria dos problemas físicos envolvidos com os sistemas de telecomunicação, são no lançamento, e por 
isso, se houver conhecimento de como é feito este trabalho de instalação , tem-se maior facilidade de 
encontrar o problema e resolver com a melhor solução poss’vel ,onde o acompanhamento , proporciona 
unir a teoria a pratica e os macetes que envolvem todo o processo do projeto.

 

O estudo , o levantamento e o acompanhamento servem de pleno aprimoramento, considerando-se que a 
Telecomunicação tem no presente momento um mercado ascedente, com muitas obras sendo realizadas 
em todo pais. Além disso o contato prático com o processo e com o desenvolvimento dos projetos, é de 
suma importancia proporcionando experiência para especialização do profissioanal nesta área..

 

As maiores dificuldades encontradas, no desenvolvimento do projeto de lançamento de cabo óptico, 
foram durante os estudos de mapas e projetos gráficos, devido à linguagem que os engenheiros e os 



encarregados usam ser bem diferentes usada por um profissional de Ciências da Computação. Todas essas 
dificuldades foram superadas após a familiarização dos processos e com o andamento dos trabalhos.

Em suma, quanto a infra-estrutura industrial de serviços e fabricação para Telecomunicação, o Brasil está 
apto a outro salto de categoria, como foi dado na década  de 1960. Para isso não falta coragem nem 
dedicação dos técnicos e empresários brasileiros.
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ANEXO A

 

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

 

CABO ÓPTICO PROTEGIDO PARA INSTALAÇÃO EM DUTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Objetivo

 

Este documento especifica o cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de bactérias, fungos, 

insetos (formigas e térmitas) e pequenos roedores, para instalação em dutos ou subdutos subterrâneos , 

composto por 36, 72 ou 144 fibras ópticas.

 

 

2.      Normas e /ou documentos aplicaveis

 

Na aplicação desta Especificação é necessário consultar:

 

(A) Da TELEBRÁS



 

SDT 235-350-507 - Metodologia de Ensaios para Cabos com Fibras Ópticas em Acrilato

 

SDT 235-350-718 – Especificação de Cabo Óptico Dielétrico Subterrâneo

 

(B) Da ABNT

 

NBR 6242/1980 - Verificação dimensional para fios e cabos elétricos - Método de ensaio

NBR 6246/1986 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de dobramento a frio - Método de ensaio

NBR 7310/1982 - Transporte, armazenamento e utilização de bobinas de condutores elétricos em 

madeira - Procedimento

NBR 9136/1985 - Fios e cabos telefônicos - Ensaio de penetração de umidade - Método de ensaio

NBR 9140/1985 - Fios e cabos telefônicos - Ensaio de comparação de cores - Método de ensaio

NBR 9142/1985 - Fios e cabos telefônicos - Ensaio de resistência a fissuração - Método de ensaio

NBR 9143/1985 - Fios e cabos telefônicos - Ensaio de contração - Método de ensaio

NBR 9147/1980 - Fios e cabos telefônicos - Ensaio de índice de fluidez - Método de ensaio

NBR 9149/1985 - Fios e cabos telefônicos - Ensaio de escoamento do composto de enchimento - 

Método de ensaio

NBR 11137/1990 - Carretéis  de  madeira,  para  o  acondicionamento  de  fios  e  cabos  elétricos  - 

Dimensões e Estruturas - Padronização

NBR 13486/1995 - Fibras ópticas - Terminologia

NBR 13487/1995 - Fibras ópticas - tipo índice gradual multimodo - Especificação

NBR 13488/1995 - Fibras ópticas - tipo monomodo - Especificação

NBR 13491/1995 - Fibras ópticas - Atenuação óptica - Método de ensaio

NBR 13502/1995 - Fibras ópticas - Verificação da uniformidade de atenuação óptica - Método de 

ensaio



NBR 13507/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de compressão - Método de ensaio

NBR 13508/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de curvatura - Método de ensaio

NBR 13509/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de impacto - Método de ensaio

NBR 13510/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de ciclo térmico - Método de ensaio

NBR 13511/1995 - Fibras e cabos ópticos - Ensaio de ataque químico à fibra óptica tingida - 

Método de ensaio

NBR 13512/1995 - Tração em cabos ópticos - Ensaio de tração em cabos ópticos de determinação 

da deformação da fibra óptica - Método de ensaio

NBR 13513/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de torção - Método de ensaio

NBR 13514/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de flexão alternada - Método do ensaio

NBR 13515/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de vibração - Método de ensaio

NBR 13517/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de abrasão - Método de ensaio

NBR 13518/1995 - Cabos ópticos - Ensaio de dobramento - Método de ensaio

NBR 13519/1995 - Fibra e cabos ópticos - Ensaio de ciclos térmicos na fibra óptica tingida - 

Método de ensaio

NBR 13520/1995 - Fibras ópticas - Determinação da variação óptica - Método de ensaio

NBR 13975/1997 - Fibras ópticas - Determinação da força de extração do revestimento - Método 

de ensaio

NBR 13976/1997 - Cabos ópticos - Imersão - Método de ensaio

NBR 13977/1997 - Cabos ópticos - Determinação do tempo indução oxidativa (OIT) - Método de 

ensaio

NBR 13978/1997 - Cabos ópticos - Tração em cabos - Método de ensaio

NBR 13990/1997 - Cabo óptico subterrâneo - Determinação do desempenho, quando submetido à 

vibração - Método de ensaio

(C) Da EIA/TIA

 



EIA/TIA 455-170 Cut-off  Wavelenght of Single – Mode Fiber Cable by Transmitted Power

 

 

3.      Definições

 

3.1 Unidade básica: Elemento do cabo utilizado como base para a construção do núcleo. Tem a função 

de proteger, agrupar e identificar as fibras ópticas.

 

3.2 Revestimento primário: É o revestimento aplicado diretamente sobre a casca da fibra óptica em uma 

ou mais camadas.

 

3.3 Núcleo: É a região central do cabo que contém as fibras ópticas.

 

3.4 Elemento central: Componente do cabo óptico localizado no centro do núcleo, que tem como função 

principal fornecer condições para conformação geométrica do cabo. 

 

3.5 Elemento de tração: Componente(s) do cabo óptico destinado(s) a prover resistência à tração.

 

3.6  Revestimento  interno: Camada  de  polietileno,  envolvendo  o  núcleo,  que  atua  como  proteção 

mecânica e ambiental.

 

3.7 Proteção de poliamida: Camada de poliamida aplicada sobre o revestimento interno, com o objetivo 

de fornecer proteção adicional contra térmitas e pequenos roedores.

 

3.8 Revestimento externo: Camada de polietileno aplicada sobre a proteção de poliamida, com a função 

de protegê-la durante a instalação do cabo.



 

3.9 Composto de enchimento: Material na forma de gel, não condutor, inserido no interior das unidades 

básicas, ou nos interstícios do cabo, com a função de bloquear a entrada de umidade.

 

3.10 Cordão de Rasgamento ( “Rip Cord” ) : Elemento destinado a rasgar a capa do cabo.

 

4.      Designação

 

Os cabos especificados por este documento são designados por:

 

§         Cabos de 36 fibras: CFOA-SM-DDP-G-36

 

§         Cabos de 72 fibras: CFOA-DDP-G-24 NZD + 48 SM

 

§         Cabos de 144 fibras: CFOA-DDP-G-24 NZD +120 SM

 

5.      Construção

 

5.1 Fibras ópticas

 

5.1.1 As fibras ópticas monomodo convencional devem atender às seguintes características:

5.1.1.1 Comprimento de onda de operação                            1310/1550 nm

5.1.1.2 Atenuação na janela de 1310 nm                                ≤ 0,37 dB/Km

5.1.1.3 Atenuação na janela de 1550 nm                                ≤ 0,22 dB/Km



5.1.1.4 Dispersão cromática na janela de 1310 nm                  ≤ 3,5 ps/nm².km

5.1.1.5 Dispersão cromática na janela de 1550 nm                  ≤ 19 ps/nm².km

5.1.1.6 Comprimento de onda de corte no cabo (λcc)            ≤ 1270 nm

 

 

5.1.2 As fibras ópticas NZD são para operação na janela de 1550 nm e devem atender as seguintes 

características: 

 

5.1.2.1 Atenuação na janela de 1550 nm                                ≤ 0,27 dB/Km

5.1.2.2 Dispersão cromática na janela de 1550 nm                  ≤ 6 ps/nm².Km

5.1.2.3 Comprimento de onda de corte no cabo (λcc)            ≤ 1270 nm

5.1.2.4 Fabricante / tipo: Alcatel Teralight

 

5.1.3 As fibras ópticas têm o revestimento primário em acrilato, com diâmetro externo de 245 + 10 um. 

 

5.1.4 O revestimento das fibras ópticas é removível com o uso de ferramentas ou após sua imersão em 

solventes.

 

5.1.5 Não existem emendas nas fibras do cabo óptico.

 

5.2 Unidade básica

 

5.2.1 A unidade básica é constituída por tubos de material plástico onde estão contidas 6 fibras (cabo de 

36 fibras) ou 12 fibras (cabos de 72 e 144 fibras). Cada unidade básica contém somente um tipo de  fibra 

óptica (monomodo convencional ou monomodo “non zero dispersion”).



5.2.2 As fibras ópticas contidas em unidades básicas são identificadas por pintura ou acrilato colorido, nas 

cores:

 

Fibra Cor

1 Verde

2 Amarelo

3 Branco

4 Azul

5 Vermelho

6 Violeta

7 Marrom

8 Rosa

9 Preta

10 Cinza

11 Laranja

12 Água marinha

Tabela 15 – Padrão do Cabo Óptico

 

5.2.4 A fibra óptica tingida deve apresentar um colorido uniforme e contínuo, com acabamento superficial 

liso, sem rugosidade ao longo de todo o seu comprimento.

 

5.2.5 As  cores  de  identificação  das  fibras  ópticas  não  devem  ser  alteradas  durante  o  processo  de 

fabricação do cabo.

 

5.2.6 As unidades básicas devem ser identificadas pelo sistema piloto-direcional, nas cores:

 



Unidades 
básicas

Referência Cor dos Tubos

1 Piloto Verde

2 Direcional Amarelo

3 em diante Normal Branco ou 
Natural

Tabela 16 – Unidade Básica piloto- direcional

 

 

5.2.7 Cabos com 36 fibras ópticas possuem somente fibras monomodo convencional.

5.2.8 Cabos com 72 fibras ópticas possuem 24 fibras NZD, distribuídas nos tubos verde e amarelo, e 48 

fibras monomodo convencional, distribuídas nos tubos brancos ou naturais.

 

5.2.9 Cabos com 144 fibras ópticas possuem 24 fibras NZD, distribuídas nos tubos verde e amarelo, e 120 

fibras monomodo convencional, distribuídas nos tubos brancos ou naturais.

 

5.3 Reunião

 

5.3.1 As unidades básicas são reunidas em torno de um elemento central dielétrico, formando o núcleo do 

cabo.

 

5.3.4 Por razões geométricas, o elemento central pode ser recoberto por elemento polimérico compatível 

com os demais materiais do cabo.

 

5.3.5 O núcleo do cabo assim formado é amarrado e opcionalmente enfaixado, incorporando os elementos 

de sustentação, com ou sem enfaixamento sobre os mesmos.

 



5.3.6 O esforço máximo de puxamento para o qual o cabo está dimensionado é o valor dado em 6.2.2 

desta Especificação.

 

 

5.4 Proteção contra umidade

 

5.4.1 As unidades básicas são preenchidas por material de bloqueio de umidade.

 

5.4.2 O material de bloqueio de umidade deve ser homogêneo, não condutor, não nutritivo a fungos, 

inodoro, atóxico, suficientemente incolor tal que permita a identificação das fibras e unidades básicas, 

inofensivo à epiderme humana, facilmente removível, não dificultar o manuseio do cabo e compatível 

com os demais elementos.

 

5.4.3 O núcleo do cabo é protegido contra penetração de umidade

 

5.5 Revestimentos

 

5.5.1 Revestimento interno

 

5.5.1.1 O revestimento interno é composto por uma camada de polietileno na cor preta, contendo aditivos 

adequados, com espessura de, pelo menos, 0,5 mm.

 

5.5.1.2 O revestimento interno é contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme, isento de furos e outras 

imperfeições.

 

5.5.2 Proteção de poliamida



 

Sobre o revestimento interno é aplicada uma camada de poliamida com aproximadamente 0,5 mm de 
espessura.

 

5.5.3 Revestimento externo

 

5.5.3.1 O revestimento externo é composto por uma camada de polietileno na cor preta, contendo aditivos 

adequados, com aproximadamente 1 mm de espessura.

 

5.5.3.2 O revestimento externo é contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme, isento de furos e outras 

imperfeições.

 

5.5.4 Espessuras dos revestimentos

 

A espessura total das três camadas de revestimentos deve ser de 2,0 mm no seu ponto mínimo.

 

5.6 Diâmetros e pesos

 

Os diâmetros e pesos dos cabos prontos são:

 

Cabo Diâmetro externo nominal

(mm)

Peso aproximado

(kg/km)

CFOA-SM-DDP-G-36

 

12,2 120

CFOA-DDP-G-24  NZD  +  48 
SM

13,4 150



CFOA-DDP-G-24 NZD + 120 
SM

18,8 300

Tabela 16 – Diâmetro / Peso

 

5.7 Identificação

 

5.7.1 Marcação interna do cabo

 

5.7.1.1 Deve haver uma  identificação interna no cabo, contendo a inscrição:

 

ALCATEL   2000

 

onde “2000” é o ano de fabricação.

 

5.7.1.2 A marcação deve ser feita de modo que apareça em intervalos não superiores a 50 cm ao longo do 

eixo do cabo.

 

5.7.2 Marcação externa do cabo

 

Sobre o revestimento externo deve ser gravado, em intervalos de um metro ao longo do eixo do 

cabo, o seguinte texto:

Cabo com 36 fibras:

 

“ALCATEL 2000 PEGASUS TELECOM CFOA-SM-DDP-G- 36  +  [M. MÉTR.]”

 



Cabo com 72 fibras:

“ALCATEL 2000 PEGASUS TELECOM CFOA-DDP-G 24 NZD + 48 SM + [M. MÉTR.]”

 

Cabo com 144 fibras:

“ALCATEL 2000 PEGASUS TELECOM CFOA-DDP-G 24 NZD + 120 SM + [M. MÉTR.]”

 

onde:

 

M. MÉTR. = marcação seqüencial métrica, conforme item 5.7.3 desta Especificação.

“2000” é o ano de fabricação

 

 

5.7.3 Marcação seqüencial métrica

 

5.7.3.1 A marcação seqüencial métrica contínua do comprimento do cabo deve ser feita de um em um 

metro, com uma precisão de 0.5%, ao longo de todo o lance.

 

5.7.3.2 Uma marcação ilegível ocasional é permitida, se houver uma marcação legível localizada a não 

mais que dois metros desta.

 

5.7.3.3 A marcação deve ser feita com algarismos de altura, forma, espaçamento e método de gravação ou 

impressão tais que se obtenha legibilidade perfeita e permanente.

5.7.3.4 Esta marcação pode ser feita na cor branca, prata ou em relevo.

 

5.7.3.5 Pode ser feita uma segunda marcação, quando a primeira não atender aos requisitos anteriores, em 



cor diferente da primeira, sem sobrepor as marcações anteriores.

 

 

5.8 Acondicionamento e fornecimento

 

 

5.8.1 Cada lance de cabo é fornecido acondicionado em um carretel de madeira com diâmetro mínimo do 
tambor de 22 vezes o diâmetro do cabo, com tolerância em cada lance de +3%, não sendo admitidos 
comprimentos inferiores ao especificado pelo cliente. A largura total do carretel não deve exceder 1,5 m e 
a altura total não deve ser superior a 2,7 m.

 

5.8.2 Um dos discos laterais (flange) do carretel é provido de uma espiral de madeira (lesma) para acesso 

à ponta interna do cabo.

 

5.8.3 Os carretéis têm no centro dos discos um furo com diâmetro de (87,5 +/- 7,5) mm, para colocação 

do eixo.

 

5.8.4 Os carretéis utilizados estão de acordo com a NBR 11137.

 

5.8.5 As extremidades do cabo são solidamente presas à estrutura do carretel, de modo a não permitir que 

o cabo se solte ou se desenrole durante o transporte.

 

5.8.6 Após efetuados todos os ensaios exigidos para o cabo, as extremidades do lance são fechadas, a fim 

de prevenir a entrada de umidade.

 

5.8.7 São marcadas em cada bobina,  com caracteres perfeitamente legíveis  e indeléveis,  as  seguintes 

informações:

 



a) nome do comprador 

b) nome do fabricante (Alcatel Cabos Brasil S/A)

c) número da bobina

d) designação do cabo (“CFOA-SM-DDP-G-36” ou “CFOA-DDP-G-24 NZD + 48 SM” ou “CFOA-

DDP-G-24 NZD + 120 SM”)

 

e) comprimento real do cabo na bobina, em metros

f)  massa bruta e massa líquida, em quilogramas

g) uma seta ou indicação apropriada para indicar o sentido em que a bobina deve ser desenrolada

h) indicação de remarcação, quando aplicável

i) semana e ano de fabricação

 

 

5.8.8 Qualquer outra marcação desejada pode ser incluída, desde que haja acordo prévio entre o cliente e 
a Alcatel e o texto desejado venha claramente definido no documento de compra.

 

5.8.9 O transporte, armazenamento e utilização das bobinas de cabo óptico devem ser feitos conforme a 
NBR 7310.

 

 

6.      Ensaios e Requerimentos

 

6.1 Características Ópticas

 

6.1.1 Atenuação óptica

 



6.1.1.1 A atenuação óptica deve satisfazer os valores abaixo:

 

Tipo de fibra

Atenuação óptica máxima

(dB/km)

1310 nm 1550 nm

Monomodo 
convencional 0,37 0,22

NZD - 0,27

Tabela 16 – Atenuação

 

6.1.1.2 Será permitido numa mesma fibra de cada lance, um acréscimo máximo de 8% (oito por cento) no 

valor da atenuação acima especificado, desde que a atenuação média de cada lance não exceda a 3% (três 

por cento) dos valores especificados.

 

6.1.1.3 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13491.

 

6.1.2 Dispersão cromática

 

6.1.2.1 As fibras monomodo convencionais devem ter a dispersão cromática máxima de 3,5 ps/nm.km a 

1310 nm e de 19ps/nm.km a 1550 nm.

 

6.1.2.2 As fibras NZD  devem ter os valores de dispersão cromática entre 5,5 e 10 ps/nm.km na faixa 

compreendida entre 1530 nm e 1565 nm.

 

6.1.2.3 O ensaio deve ser realizado conforme EIA-455-168A.

 



6.1.3 Variação de atenuação óptica.

 

6.1.3.1 Após o processo de  fabricação do cabo,  cada  fibra  óptica não deve apresentar  acréscimo de 

atenuação maior que 0,05 dB/km, nas janelas de 1310 e 1550 nm no caso de fibras monomodo e na janela 

de 1550 nm no caso de fibras com dispersão deslocada  tipo NZD.

6.1.3.1 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13520.

 

6.1.4 Comprimento de onda de corte

 

6.1.4.1  Para fibra monomodo convencional o comprimento de onda de corte em 1310 nm deve ser, no 

máximo, de 1270 nm, após cabeada.

 

6.1.4.2 Para fibra NZD o comprimento de onda de corte da fibra cabeada deve ser de 1300 nm.

 

6.1.4.3  O ensaio deve ser realizado conforme EIA/TIA 455-170.

 

 

6.1.5 Uniformidade de atenuação óptica

 

6.1.5.1 A variação da atenuação a cada 500 metros de cabo não deve ser superior a 0,05 dB e não devem 

ser observadas descontinuidades ópticas localizadas (degraus) maiores que 0,05 dB.

 

6.1.5.2 O ensaio deve ser realizado conforme NBR 13502.

 

 



6.2  Características mecânicas

 

6.2.1 Extração do revestimento da fibra óptica

 

6.2.1.1 A força de extração do revestimento das fibras ópticas monomodo deve ser de no mínimo 1,5 N e 

de no máximo 10,0 N e das fibras NZD deve ser de no mínimo 1,0 N

 

6.2.1.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13975.

6.2.2  Deformação na fibra óptica por tração no cabo

 

O cabo óptico deve suportar uma tração de 2 vezes o peso do cabo por quilometro com mínimo de 2000 

N, sem a transferência de esforços que provoquem uma deformação maior que 0,2% nas fibras ópticas 

quando tracionado e 0,05% após o alívio da tração, conforme NBR 13512. Durante o ensaio é tolerada 

uma variação de atenuação de 0,05 dB/km, conforme NBR 13520, e não deve haver descontinuidade 

óptica localizada, conforme NBR 13502.

6.2.3 Tração à ruptura do cabo

 

6.2.3.1 O cabo óptico deve ter  uma resistência à  tração à ruptura mínima de 4 vezes o peso de um 

quilometro de cabo, com mínimo de 4000 N.

 

6.2.3.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13978.

 

6.2.4  Impacto

 

6.2.4.1 O cabo óptico deve suportar  25 ciclos de impacto contínuos,  com massa conforme tabela de 

6.2.4.2, não devendo ocorrer ruptura de fibras ópticas. Caso ocorra rompimento de uma fibra, o ensaio de 

impacto deve ser  repetido em três novos corpos-de-prova,  não sendo permitido nenhum rompimento 



adicional. Não deve haver, após o ensaio, trincas ou fissuras no revestimento externo.

 

6.2.4.2 As massas de impacto devem ser:

 

Diâmetro externo do cabo

mm

Massa

kg

0 < D £ 3,8 0,25

3,8 < D £ 5,3 0,50

5,3 < D £ 7,5 1,00

7,5 < D £ 10,6 2,00

10,6 < D £ 14,0 4,00

14,0 < D £ 16,6 6,00

16,6 < D £ 18,9 8,00

18,9 < D £ 21,4 10,00

21,4 < D £ 24,0 13,00

24,0 < D £ 26,4 16,00

26,4 < D £ 28,6 19,00

D > 28,6 22,00

Tabela 17 – Massa de Impacto

 

 

6.2.4.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13509.

 

6.2.5  Dobramento



 

O cabo óptico quando submetido ao ensaio de dobramento, conforme ABNT NBR 13518, com massa de 
tracionamento de 2 kg e raio do mandril igual a seis vezes o diâmetro externo do cabo, em um total de 25 
ciclos contínuos, não deve apresentar variação de atenuação maior que 0,1 dB, medida conforme a ABNT 
NBR 13520. Após o ensaio, não deve haver trincas ou fissuras no revestimento externo nem na proteção 
adicional de poliamida.

 

6.2.6 Flexão alternada

 

O cabo óptico deve suportar o ensaio de flexão, conforme ABNT NBR 13514,  em um total de 50 ciclos 

contínuos, sem causar variação de atenuação maior que 0,1 dB, medida conforme ABNT NBR 13520.

 

6.2.7 Torção

 

O cabo óptico, após ser submetido ao ensaio de torção conforme ABNT NBR 13513, durante 10 ciclos 

contínuos, não deve apresentar variação de atenuação maior que 0,1 dB, medida conforme ABNT NBR 

13520. Após o ensaio,  não deve haver trincas ou fissuras no revestimento externo,  nem na proteção 

adicional de poliamida

 

6.2.8 Compressão

 

O cabo óptico deve suportar  uma carga de compressão de pelo menos uma vez o peso do cabo por 

quilometro, com mínimo de 1000 N, quando ensaiado conforme  ABNT NBR 13507, sem causar variação 

de atenuação superior a 0,1 dB, medida conforme a ABNT NBR 13520. Não deve haver, após o ensaio, 

trincas ou fissuras no revestimento externo.

 

 

6.2.9 Curvatura

 



O cabo óptico deve suportar cinco voltas em torno de um mandril, com raio de curvatura igual a seis 
vezes o diâmetro externo do cabo, quando ensaiado conforme ABNT NBR 13508, não sendo tolerada 
variação de atenuação maior que 0,1 dB, medida conforme ABNT NBR 13520. Não deve haver, após o 
ensaio, trincas ou fissuras no revestimento externo.

 

6.2.10 Penetração de umidade

 

6.2.10.1 O cabo óptico, após ser submetido ao ensaio de penetração de umidade, não deve apresentar 
vazamento de água pela extremidade.

 

6.2.10.2 O ensaio deve ser realizado diretamente sobre a capa interna.

 

6.2.10.3 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 9136.

 

6.2.11 Abrasão

 

6.2.11.1 O cabo óptico, quando submetido a 30 ciclos de abrasão, com força vertical aplicada de 40 N, 

não deve apresentar uma redução superior a 1 mm na espessura do revestimento externo.

6.2.11.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT  NBR 13517.

 

 

6.2.12 Vibração

 

O cabo óptico subterrâneo deve ser submetido a 360 ciclos de vibração com freqüência variando de 

10 a 55 Hz por um minuto e amplitude de 0,75 mm (1,50 mm pico a pico) com duração de 6 horas, 

conforme ABNT NBR 13990. Não deve ser observada variação de atenuação maior que 0,1 dB, medida 

conforme ABNT NBR 13520.

 



 

6.3  Características ambientais

 

6.3.1 Escoamento do composto de enchimento

 

6.3.1.1 O cabo óptico, após ser submetido ao ensaio de escoamento do composto de enchimento, não deve 

apresentar escoamento ou gotejamento.

 

6.3.1.2 O ensaio deve ser realizado conforme  ABNT NBR 9149.

 

6.3.2 Ciclo térmico

 

6.3.2.1 O cabo óptico deve ser submetido a 4 ciclos com temperaturas de -20 e +65 graus Célsius e 48 

horas de patamar.

 

6.3.2.2 As fibras ópticas não devem apresentar variação de atenuação superior a 0,05 dB/km em relação à 

medida feita a 25 graus Célsius, medida conforme ABNT NBR 13520.

 

6.3.2.3 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13510.

6.3.3 Envelhecimento térmico do cabo

 

Uma amostra de 30 cm do cabo completo deve ser submetida a 85oC, durante 168 h, em uma 

estufa com circulação de ar. Após o condicionamento, o composto de enchimento deve apresentar um 

tempo de indução oxidativa a (190 ± 0,5) oC maior que 20 min, quando ensaiado conforme ABNT NBR 

13977. Não deve ser observada descoloração da pintura das fibras ópticas após o ensaio, conforme ABNT 

NBR 9140, nem variação de índice de fluidez do revestimento externo maior que 25% em relação ao 

valor original, quando medido conforme ABNT NBR 9147.



 

6.3.4 Contração dos revestimentos interno e externo

 

6.3.4.1 O material do revestimento externo não deve apresentar contração maior que 5%.

 

6.3.4.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 9143.

 

6.3.5 Dobramento a frio

 

6.3.5.1 O material do revestimento externo do cabo não deve apresentar rachaduras quando o cabo for 

submetido  ao  dobramento  a  frio  à  temperatura  de  -20oC,  durante  24  horas,  com  duas  voltas  de 

enrolamento e diâmetro do mandril igual a 12 vezes o diâmetro externo do cabo.

 

6.3.5.2 O ensaio deve ser realizado conforme  ABNT NBR 6246.

 

6.3.6 Ciclo térmico na fibra óptica tingida

 

6.3.6.1 A fibra óptica tingida não deve apresentar variações de coloração quando submetida a 3 ciclos 

térmicos com temperatura variando de -15oC a 60oC, durante 8 horas cada ciclo.

 

6.3.6.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13519.

 

6.4  Características químicas

 

6.4.1 Ataque químico na fibra óptica tingida



 

6.4.1.1 Após ataque químico, a fibra óptica tingida não deve apresentar perda de coloração ou remoção da 

pintura.

 

6.4.1.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13511.

 

6.4.2  Resistência à fissuração

 

6.4.2.1 O material do revestimento externo não deve apresentar falha em dez amostras, quando verificada 

sua resistência à fissuração por um período de 24 horas.

 

6.4.2.2 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 9142.

 

6.4.3  Imersão

 

6.4.3.1 O material do revestimento externo deve ser imerso nos seguintes líquidos separadamente:

 

a) água;

b) ácido clorídrico (pH = 1);

c) hidróxido de sódio (pH = 13);

d) isoctano / tolueno (70/30).

 

6.4.3.2 Devem ser imersos corpos-de-prova diferentes em cada líquido e mantidos imersos à temperatura 

de 25 graus Célsius por um período de 7 dias. Após o período de imersão, o material do revestimento 

externo não deve apresentar:



 

a)    variação de massa superior a 5%,

b)    alteração de brilho,

c)     variação no índice de fluidez superior a 10%, quando medido conforme ABNT NBR 

9147,

d)    trincas ou fissuras que caracterizem a ação química.

 

6.4.3.3 O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 13976.

 

6.5 Características dimensionais

 

6.5.1 Devem ser verificadas as características dimensionais da seção 5.5 e 5.6 desta Especificação.

 

6.5.2 O cabo óptico não deve apresentar uma ovalização maior que 15%.

 

6.5.3 A menor espessura medida do revestimento externo não deve ser inferior a 70% da maior espessura 

medida.

 

6.5.4 As verificações devem ser realizadas conforme  ABNT  NBR 6242..

 

7 Condições Gerais de Inspeção

 

7.1 Todos os ensaios deverão ser realizados a uma temperatura de 25 + 5 oC.

 



7.2 Para a realização dos ensaios, o corpo-de-prova é definido como sendo o cabo óptico ou parte deste 

que seja adequado ao ensaio. A amostra é constituída por 1000 metros de cabo óptico, no mínimo e os 

ensaios com o material da capa externa do cabo devem ser feitos com material retirado do cabo acabado.

 

7.3 Para a realização dos ensaios, todos os corpos-de-prova devem ser retirados da mesma bobina de 

cabo, inclusive os corpos-de-prova para ensaios com material do revestimento externo.

 

7.4 Quando não indicado nos procedimentos de ensaio, o número de corpos-de-prova em cada ensaio é 

igual a 1 (um)

 

7.5 A amostragem e freqüencia dos ensaios são definidas no Plano de Inspeção e Testes (PIT) da Alcatel 

Cabos Brasil, que está disponível ao cliente, se solicitado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B
 

CORTES DE SEÇÃO TRANSVERSAL DOS CABOS
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CABO DE 36 FIBRAS ÓPTICAS
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- CABO DE 72 FIBRAS ÓPTICAS

 

 

 

 

- CABO DE 144 FIBRAS ÓPTICAS
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ANEXO C

 

Padronização



 

Cabo Óptico Enterrado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento [001] Selo

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do Selo utilizado em Projeto.



Layer               :  Selo

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Continua

Formato           :  A1    (841x594mm)

Margens          : direita 10, esquerda 25, superior 10, inferior 10.     (mm)

Marcos de Dobra        :   (Referência da margem externa da direita para esquerda)

Horizontais       :  1º  188,0    2º  182,0    3º  130,0    4º  130,0    5º  211,0

Verticais          :  Único marco no meio da linha 297,0

 

Elemento [002]
Grade e Perfil

 

Esquemático do elemento na planta: 

 fig. 1.0

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRADE DO PERFIL N.º .: 02.01

 

Descrição        :  Linhas indicativas da grade de Perfil .

Layer               :  GradPerf
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<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1051 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 213.75pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image099.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1051"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099115">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



Cor                 :  Branca

Estilo               :  Continua

Formato           :  50 em 50 

Escalas :  1:2000 na Horizontal e 1:200 na Vertical 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO PERFIL DO CABO N.º .: 02.02

 

Descrição        :  Representação Gráfica  da Linha do Perfil do Cabo Óptico 

Layer               :  CFOA

Cor                 :  Vermelho para cabo projetado e Azul para cabo existente

Estilo               :  Continua

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO PERFIL DA LINHA DE 
IMPLANTAÇÃO 

N.º .: 02.03

 

Descrição        :  Representação Gráfica  da Linha de Implantação

Layer               :  Estrada

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Continua

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO PERFIL DA PISTA N.º .: 02.04

 

Descrição        :  Representação Gráfica  da Linha de Implantação

Layer               :  Estrada

Cor                 :  Branca



Estilo               :  Hidden          densidade  =  1.0

 

Componente: TEXTO TÍTULO  LEGENDA N.º .: 02.05

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do título da  Legenda da grade de perfil 

Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Romans         Altura =  3.0  

 

 

Componente:  TEXTO PERFIL N.º .: 02.06

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do texto  perfil.

Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Romans         Altura =  2.0  

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1052 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image101.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1052"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099116">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



Componente:  REPRESENTAÇÃO DA CAIXA 
SUBTERRÂNEA  

N.º .: 02.08

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do perfil da caixa subterrânea na grade de Perfil

Layer               :  CXSUBT

Cor                 :  CYAN

 

Componente: REPRESENTAÇÃO DO BUEIRO NO PERFIL N.º .: 02.07

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do perfil do bueiro na grade de perfil 

Layer               :  Obrarte

Cor                 :  Cyan

 

Esquemático do elemento na planta: 

 fig. 1.1

 

Componente:  TEXTO INDICATIVO  L E G E N D A  DE  
MÁQUINAS

N.º .: 02.07

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do texto indicativo do tipo de maquina a ser usado em obra.

Layer               :  Texto

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1053 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image103.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1053"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099117">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



Cor                  :  Branca

Estilo               :  Romans         Altura =  3.0  

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA LEGENDA DE  

MÁQUINAS

N.º .: 02.08

 

Descrição        :  Representação Gráfica  das “HACHURAS” para  maquina a ser usado em obra

Layer               :  Maquinas

Cor                  :  Branca

Construção      :  Ver Anexo D

 

 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE MÁQUINAS N.º .: 02.09

 

Descrição        :  Representação Gráfica  dos trechos onde serão utilizadas as máquinas 

para implantação do cabo óptico

Layer               :  Maquinas

Cor                 :  Branca

Construção      :  Ver Anexo D

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE SOLOS N.º .: 02.10

 

Descrição       :  Representação Gráfica dos tipos de trechos diferentes de solos existente 

onde serão utilizadas as máquinas para implantação do cabo óptico.



Layer               :  TSolo

Construção      :  Ver Anexo D

 

Componente:  TEXTO INDICATIVO  MÁQUINAS  E  SOLOS N.º .: 02.11

 

Descrição        :  Representação Gráfica  do texto indicativo do tipo de máquina e solos 

Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Romans         Altura =  3.0  

 

Elemento [003] Grade Coordenadas UTM

 

Esquemático do elemento na planta: 

 fig. 2.0

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRADE COORDENADAS 
UTM

N.º .: 03.01

 

Descrição        :  Linhas indicativas da grade de coordenadas UTM

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1054 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image105.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1054"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099118">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



Layer               :  GradePlan

Cor                 :  09

Estilo               :  Continua

Formato           :  100 em 100

 

Componente:  TEXTO  COORDENADAS UTM N.º .: 03.02

 

Descrição        :  Representação gráfica  do texto das coordenas UTM.

Layer               :  Texto

Cor                 :  Azul

Estilo               :  Romans         Altura =  2.0  

 

Elemento [004] Pista

 

Descrição        :  Elemento representativo da Pista de Rolamento da Rodovia.

Esquemático do elemento na planta: 

 fig. 3.0

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image107.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1033"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099119">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA LINHA DE 
IMPLANTAÇÃO

N.º .: 04.01

 

Descrição        :  Representação Gráfica  da Linha de Centro da Pista

Layer               :  Estrada

Cor                 :  Branca 

Estilo               :  Hidden          densidade =  1.0

OBS:   A Linha de Centro, não deve ser descontinua. Na construção da mesma ligar LTgen. 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA PISTA DE 
ROLAMENTO

N.º .: 04.02

 

Descrição        :  Elemento esquemático da pista de rolamento e acostamento.

Layer               :  Estrada

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Continua       densidade =  1.0

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA CERCA N.º .: 04.03

 

Descrição        :  Elemento esquemático da Linha de Cerca .

Layer               :  Estrada

Cor                 :  Branca

Estilo                :  CM               densidade =  1.0

Construção      : ************************************



OBS:   A Linha de Cerca, não deve ser descontinua. Na construção da mesma ligar LTgen. 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA FAIXA DE 
DOMÍNIO 

N.º .: 04.04

 

Descrição        :  Elemento esquemático da Faixa de Domínio do DNER

Layer               :  Estrada

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Dashdot        densidade =  1.0

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA VIAS 
VICINAIS 

N.º .: 04.05

 

Descrição        :  Elemento esquemático das vias vicinais  .

Layer               :  Estrada

Cor                  :  Branca

Estilo               :  Continua       densidade =  1.0

 

Componente:  TEXTO INDICAÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO N.º .: 04.06

 

Descrição        :  Indicação do tipo de pavimentação construída.  

Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Construção      :  Leader 



Estilo               :  Notas (Romans)                         Altura        :  2,0 m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO 
PIQUETIAMENTO 

N.º .: 04.07

 

Descrição        :  Elemento esquemático do piquetiamento da pista   .

Layer               :  Piqlev 

Cor                 :  Branca

Bloco              :  Piqlev

Construção      :  Circunferência de diâmetro 1,0m com um traço de comprimento 2,5m

 

Componente:  TEXTO INDICAÇÃO DO PIQLEV N.º .: 04.08

 

Descrição        :  Indicação da posição do marco da pista

Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Estilo               :  Notas (Romans)                         Altura        : 2,0m

 

Componente:  TALUDES N.º .: 04.09

 

Descrição        :  Elemento esquemático do relevo da pista. (Morros, Erosões ...)

Layer               :  Taludes

Cor                 :  Branca

Construção       :  Os blocos T são construídos virados para cima, enquanto os blocos Y são 



virados       para baixo.  Na utilização do comando TPL  não são utilizados os blocos Y.   

Taludes   virados para cima são construídos da esquerda para direita e taludes virados para 

baixo   são construídos da direita para esquerda.

 

 

 

 

 

Tabela 1

Bloco Pé do talude Topo do Talude Distância

T0 0.5 1.0 1.0

T1 1.0 2.0 2.0

T2 2.0 4.0 4.0

T3 2.0 8.0 4.0

Y0 0.5 1.0 1.0

Y1 1.0 2.0 2.0

Y2 2.0 4.0 4.0

Y3 2.0 8.0 4.0

 



 fig. 3.1

 

Elemento [005] VEGETAÇÃO

 

Descrição        :  Elementos Representativo de Vegetação para árvores, plantações, brejos etc.

Esquemático do elemento na planta: 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1055 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 206.25pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image111.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1055"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099122">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 192.75pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image109.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1032"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099121">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



 fig. 4.0

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ÁRVORES N.º .: 05.01

 

Descrição        :  Elemento esquemático de vegetação do tipo árvores de todos os gêneros  .

Layer               :  Vegetação

Cor                 :  Verde

Bloco               :  A

Construção       :  Inscrito em uma circunferência de diâmetro  3,6m com hachura do tipo 

GRASS 

                           escala de 1,5 e inclinação de 0º

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA  BAMBUZAL N.º .: 05.02

 

Descrição        :  Elemento esquemático de vegetação do tipo bambuzal

Layer               :  Vegetação

Cor                 :  Verde

Bloco               :  BAM

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image113.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1031"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099123">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA  PALMEIRA e/ou 
COQUEIRO

N.º .: 05.03

 

Descrição        :  Elemento esquemático de vegetação do tipo palmeira e/ou coqueiro

Layer               :  Vegetação

Cor                 :  Verde

Bloco               :   COQ

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA  PINHEIRO N.º .: 05.04

 

Descrição        :  Elemento esquemático de vegetação do tipo pinheiro

Layer               :  Vegetação

Cor                 :  Verde

Bloco               :  PIN

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA  PLANTAÇÃO N.º .: 05.05

 

Descrição        :  Elemento esquemático de vegetação do tipo plantações

Layer               :  Vegetação

Cor                 :  Verde

Construção       :   Hachura do tipo GRASS com densidade de 4,0 e inclinação 0º

 



Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA  BREJO N.º .: 05.06

 

Descrição        :  Elemento esquemático de vegetação do tipo brejo

Layer               :  Vegetação

Cor                 :  Verde

Bloco               :  BJ

 

 

Componente:  TEXTO INDICAÇÃO DE VEGETAÇÃO N.º .: 05.07

 

Descrição        :  Indicação do tipo de vegetação em destaque

Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Texto               :  Notas (Romans)                         Altura        :  2,0m 

 

Elemento [006] DETALHES

 

Descrição        :  Elementos Representativo de Obras de Artes 

OBS: Estes elementos poderão sofrer alterações na escala de acordo com o levantamento de campo.

 

 Esquemático do elemento na planta:



 fig. 5.0 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA  DAS 

EDIFICAÇÕES 

N.º .: 06.01

 

Descrição         :  Elemento de construção civil referente a todo tipo de edificações (casas, 

postos,

   restaurantes, e outros ...             

Layer               :  Obrart

Cor                 :  Branco

Bloco               :  C

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA BUEIRO 
TUBULAR  SIMPLES

N.º .: 06.02

 

Descrição        :  Elemento de construção civil referente a canalizações de água  

Layer               :  Obrart

Cor                 :  Cyan

Bloco               :  BST

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image115.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1030"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099124">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA BUEIRO 
SIMPLES CIRCULAR

N.º .: 06.03

 

Descrição        :  Elemento de construção civil referente a canalizações de água  

Layer               :  Obrart

Cor                 :  Cyan

Bloco               :  BSC

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA PONTES E 
VIADUTOS

N.º .: 06.04

 

Descrição        :  Elemento de construção civil referente travessias de rios e rodovias 

Layer               :  Obrart

Cor                 :  Cyan

Estilo               :   Continua

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA RIOS E LAGOS N.º .: 06.05

 

Descrição        :  Elemento representativo de Rios e Lagos    

Layer               :  Obrart

Cor                 :  Branco para as margens e Cyan para representação d’água 

Estilo               :  Continua

 



Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PLACA 
ESTADUAL

N.º .: 06.06

 

Descrição        :  Elemento gráfico de indicação Rodovia Estadual  

Layer               :  Placas

Cor                 :  Branca

Bloco               :   MG

Texto               :  Notas (Romans)                         Altura        :  3,0m 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA MARCO 
QUILOMÉTRICO

N.º .: 06.07

 

Descrição        :  Elemento gráfico de indicação do marco quilométrico da pista 

Layer               :  Placas

Cor                 :  Branca

Bloco               :   KM

Texto               :  Notas (Romans)                         Altura        :  3,0m 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PLACA 
FEDERAL

N.º .: 06.08

 

Descrição        :  Elemento gráfico de indicação de Rodovia Federal  

Layer               :  Placas

Cor                 :  Branca

Bloco               :   BR



Texto               :  Notas (Romans)                         Altura        :  3,0m 

 

Elemento [007] POSTES

 

Descrição        :  Elementos Representativo de Obras de Artes.

fig. 6.0

 

Esquemático do elemento na planta:

 fig. 6.1

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO POSTES DE TERCEIROS  N.º .: 07.01

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1057 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image119.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1057"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099126">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1056 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image117.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1056"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099125">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



Descrição        :  Elemento gráfico postes de terceiros

Layer               :  Postes

Cor                 :  Branco

Bloco               :   P

Construção       :  Um  “X” (Maiúsculo)  de altura  2.0m

Componente:  REPRESENTAÇÃO  POSTES DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

N.º .: 07.02

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de cimento circular da confeccionaria de energia elétrica

Layer               :  Poste

Cor                 :  Branca

Bloco               :   PCC 

Construção       :  Dois círculos concêntricos de diâmetros 3.0 e 2.0 m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  POSTES DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

N.º .: 07.03

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de madeira da conceccionaria de energia elétrica

Layer               :  Poste

Cor                 :  Branca

Bloco               :   PM 

Construção       :  Círculo de diâmetro 3.0m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  POSTES DE ENERGIA N.º .: 07.04



ELÉTRICA 

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de cimento duplo “T” da conceccionaria de energia elétrica

Layer               :  Poste

Cor                 :  Branca

Bloco               :   PCDT 

Construção       :  Quadrado de lado 2.85m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO POSTES DA CTBC N.º .: 07.05

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de cimento circular da CTBC.

Layer               :  Postes

Cor                 :  Branco

Bloco               :   CTBC-PCC

Construção       :  Um circulo de diâmetro 3.0m totalmente preenchido.

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  POSTES  DA CTBC N.º .: 07.06

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de cimento duplo “T” da CTBC.

Layer               :  Poste

Cor                 :  Branca

Bloco               :  CTBC-PCDT

Construção       :  Quadrado de lado 2.85m com duas linhas diagonais. 



 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  POSTES DA CTBC N.º .: 07.07

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de madeira da CTBC.

Layer               :  Poste

Cor                 :  Branca

Bloco               :   CTBC-PM 

Construção      :  Círculo de diâmetro 3.0m com 50% de área preenchida com hachura de 

ANSI31

                           densidade de 2.0 e inclinação de 0º 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  POSTES DA CTBC N.º .: 07.08

 

Descrição        :  Elemento gráfico poste de trilho duplo “T” da  CTBC

Layer               :  Poste

Cor                 :  Branca

Bloco               :   PTDT 

Construção      :  Quadrado de lado 2.85m com 50% de área preenchida com hachura de 

ANSI31

                           densidade de 2.0 e inclinação de 0º

 

Elemento [008] Cabo Óptico

 

Descrição        :  Elementos Representativo para cabo óptico



 

fig. 7.0

 

Esquemático dos elementos projetados na planta:

 

 fig. 7.1

 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO CABO ÓPTICO N.º .: 08.01

 

Descrição        :  Lance de Cabo Óptico projetado

Layer               :  CFOA

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1059 style="WIDTH: 390.75pt; HEIGHT: 214.5pt" o:ole="" type = 
"#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata 
o:title="" src = "./Mono1982001_arquivos/image123.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="AutoCAD-r13" ShapeID="_x0000_i1059"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1084099129">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->
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Cor                 :  Vermelha

Estilo               :  Contínua

 

Componente:  TIPO DE CABO ENTERRADO N.º .: 08.02

 

Descrição        :  Texto indicativo do tipo de cabo projetado

Layer               :  Texto

Cor                 :  Azul

Texto               :  Romans                    Altura  =  2.5m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  MARCO DE CONCRETO  
PROJETADO

N.º .: 08.03

 

Descrição        :  Desenho indicativo do marco de concreto de sinalização das Curvas e emendas. 

Layer               :  MC

Cor                 :  Vermelha

Construção     :  Quadrado de lado 2.5m com duas linhas ligando os vértices inferiores 

ao meio da linha do lado oposto, com hachura de estilo Ansi31, densidade de 0,7 e 

angulo 0º.

                            fora do triângulo. 

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  EMENDA ÓPTICA N.º .: 08.04

 

Descrição        :  Desenho indicativo da forma emenda óptica projetado



Layer               :  EO

Cor                 :  Vermelha

Construção     :  Circulo de diâmetro 2.0m totalmente preenchido com hachura  Ansi31 

densidade 0.85 e angulo de 0º

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  CAIXA SUBTERRÂNEA N.º .: 08.05

 

Descrição        :  Desenho indicativo da forma da caixa subterrânea 

Layer               :  CXSUBT

Cor                 :  Vermelha

Construção     :   Retângulo de formato 4.0x3.0m

Texto               :  Romans                    Altura  =  2.5m

 

Componente: TEXTO INDICATIVO CAIXA SUBTERRÂNEA N.º .: 08.06

 

Descrição        :  Texto indicativo da caixa subterrânea projetado

Layer               :  Texto

Cor                 :  Verde

Texto               :  Romans                    Altura  =  2.5m

 

Componente:  TEXTO INFORMATIVO DO  CABO N.º .: 08.07

 

Descrição        :  Texto de informação sobre condições do enterramento do cabo.



Layer               :  Texto

Cor                 :  Branca

Texto               :  Romans                    Altura  =  2.5m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  MARCO DE CONCRETO 
DO  IBGE

N.º .: 08.08

 

Descrição        :  Desenho indicativo do marco de concreto de sinalização do IBGE. 

Layer               :  MC

Cor                 :  Cyan

Construção     :  Triângulo isósceles de com os dois lados iguais medindo 2.8m e base 

de 2.5m

                            com um circulo de diâmetro 0.4m totalmente preenchido. 

 

Esquemático dos elementos existentes na planta :

fig. 7.2
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Componente:  REPRESENTAÇÃO CABO ÓPTICO N.º .: 08.09

 

Descrição        :  Lance de Cabo Óptico existente

Layer               :  CFOA

Cor                 :  Azul

Estilo               :  Contínua

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  MARCO DE CONCRETO 
EXISTENTE

N.º .: 08.10

 

Descrição        :  Desenho indicativo do marco de concreto de sinalização das Curvas e emendas. 

Layer               :  MC

Cor                 :  Verde

Construção    :  Quadrado de lado 2.5m com duas linhas ligando os vértices inferiores 

ao meio da linha do lado oposto, com hachura de estilo Ansi31, densidade de 0,7 e 

angulo 0º. dentro do triângulo

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  EMENDA ÓPTICA N.º .: 08.11

 

Descrição        :  Desenho indicativo da forma emenda óptica existente

Layer               :  EO

Cor                 :  Azul

Construção     :  Circulo de diâmetro 2.0m 

 



Componente:  REPRESENTAÇÃO  CAIXA SUBTERRÂNEA N.º .: 08.12

 

Descrição        :  Desenho indicativo da forma da caixa subterrânea  existente 

Layer               :  CXSUBT

Cor                 :  Verde

Construção     :   Retângulo de formato 4.0x3.0m

 

Componente:  REPRESENTAÇÃO  GRÁFICA COTAS N.º .: 08.13

 

Descrição        :  símbolo representativo das cotas utilizadas para posicionamento do cabo. 

Layer               :  COTAS

Cor                 :  Branca

Construção     :   

 

Geometria: 

•      Arroheads   :  Closed Filled             Size =  0,80

•      Center         :  Mark                                    Size = 0,09                  scale = 2.0

 

Format:

•      Text            :  Outside Horizontal

•      Fit               :  Text and Arrows

•      Horizontal e Vertical Justific :  Centered

 



Annotation:

•      Units           :  Decimal                                Precision 0,0

•      Angulo        :  Decimal Degrees                   Precision 0,00

•      Texto          :  Simplex                                Altura  =  1.0               Gap  =  0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D

 

 

LEGENDA PARA EQUIPAMENTOS

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

LEGENDA PARA TIPOS DE SOLOS
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            LEGENDA                                                   HACHURA               COR

AREIA ARGILOSA                                                                                                 

AREIA FINA ARGILOSA

AREIA FINA ARGILOSA COM MATERIA ORGÂNICA

AREIA FINA MUITO ARGILOSA

AREIA FINA POUCA ARGILOSA

AREIA FINA POUCA ARGILOSA COM MATACÕES     ANSI3         Amarelo

AREIA FINA SILTOSA

AREIA FINA POUCO SILTOSA

AREIA MEDIA ARGILOSA

AREIA MEDIA POUCA ARGILOSA
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AREIA MEDIA MUITO ARGILOSA

*MATACÃO

 

ARGILA ARENOSA

ARGILA MUITO ARENOSA

ARGILA ARENOSA COM PEDREGULHO                        ANSI38                      Verde

ARGILA ARENOSA COM PEDREGULHO GROSSO

ARGILA POUCA ARENOSA

 

SILTE ARENOSO                                                    ANSI38                      Cyan

 

PEDREGULHO FINO

PEDREGULHO FINO POUCO ARGILOSO

PEDREGULHO FINO ARGILOSO

PEDREGULHO FINO MUITO GRANULADO

PEDREGULHO GROSSO                                        ANSI38                        8

PEDREGULHO MÉDIO

PEDREGULHO MÉDIO COM MATERIA ORGANICA

PEDREGULHO MÉDIO ARGILOSO

PEDREGULHO BASALTO

ROCHA

TERRENO IRREGULAR  

BREJO                                                                       ANSI38                      52

TERRENO ALAGADO
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