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Selecionando o cabo 
Ethernet para atender às 
exigências do setor de 
transporte 

Uma rede industrial Ethernet 
resistente composta por cabos, 
conectividade e componentes 
ativos protegidos contra condições 
ambientais adversas é essencial 
para que se tenha um desempenho 
de longo prazo e confiável no 
mercado de transporte 

Resumo executivo 

Por muitos anos, a Ethernet tem retirado de forma gradual a tecnologia de barramento 
convencional do campo da automação industrial. A tecnologia de comunicação tradicional é 
relativamente simples e extremamente confiável, mas não se adapta facilmente à rede. Além 
disso, muitas dos formatos disponíveis não são compatíveis entre si. Isso significa que não 
podemos interconectar sistemas para atingir a única rede integrada que necessitamos para 
solucionar os desafios das aplicações no mercado de transporte. A Ethernet tem a vantagem de 
permitir que assinantes individuais estejam conectados em rede. Além disso, ela também é uma 
tecnologia padronizada (IEEE 802.31) que está disponível no mundo todo. As redes baseadas em 
Ethernet oferecem uma série de vantagens, entre as quais estão uma maior flexibilidade e os 
níveis de interconexão do sistema que podem ser alcançados. 

Embora a tecnologia Ethernet esteja disponível no mundo todo, a instalação da maioria dos 
equipamentos disponíveis não é adequada em um ambiente de transporte. Em geral, isso 
acontece porque o ambiente é extremamente desafiador, tanto elétrica quanto fisicamente, para 
dispositivos eletrônicos. Além disso, é importante garantir a compatibilidade entre os dispositivos 
(emissões EMC e suscetibilidade). Para que os dispositivos possam sobreviver aos rigores do uso 
em veículos, todos os equipamentos eletrônicos devem ser aprovados em um teste que está 
especificado em CENELEC IEC 501552. O padrão IEC 50155 atende às condições de operação, 
projeto, estrutura e teste de equipamentos eletrônicos, bem como aos requisitos básicos de 
hardware e software necessários para equipamentos eficientes e confiáveis. O padrão especifica 
os requisitos que devem ser atendidos, os quais são comprovados por meio de testes realizados 
no equipamento em funcionamento. Muitas vezes, se especifica mais de um nível de teste em 
uma seção experimental (por exemplo, a temperatura apresenta intervalos de temperatura 
normais e ampliados especificados). O teste, conduzido por uma entidade de avaliação aprovada, 
é minucioso e pode levar muitos dias. 

O número relativamente reduzido de fornecedores que oferecem equipamentos Ethernet que 
atendam aos requisitos do padrão IEC 50155 e a outros padrões de transporte (outros dois 
requisitos essenciais são resistência a incêndio e baixa toxicidade) é uma prova dos desafios que 
esses padrões devem superar.
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É evidente que o crescimento no número 
de aplicativos de transporte e a crescente 
sofisticação do design dos veículos estão 
estimulando a revolução da Ethernet. Todo 
o equipamento a bordo está se tornando 
“pronto para Ethernet” e, através do uso das 
redes Ethernet, os dispositivos são capazes de 
se comunicar entre si e com equipamentos e 
aplicativos fora do veículo em movimento, nas 
vias e nos centros de controle. Essa tendência 
dos aplicativos com tecnologia Ethernet 
deve registrar um aumento no futuro devido 
à implantação de serviços diferenciados 
(como Wi-Fi para passageiros) e à redução de 
custos (por meio de aplicativos como o Driver 
Assistance Systems). Portanto, é importante 
que os sistemas Ethernet que estão sendo 
concebidos, especificados e instalados hoje 
operem (sem manutenção) durante muitos 
anos. 

Riscos da infraestrutura de transporte 
em condições extremamente adversas 

Espera-se que as comunicações de transporte 
e as redes de controle operem de forma 
consistente e confiável em condições 
extremas, como interferência eletromagnética 
(EMI), altas temperaturas operacionais, 
extremas temperaturas externas, variações de 
energia/tensão, vibração dos veículos, riscos 
mecânicos, etc. 

Dado esses riscos ambientais, é evidente 
que os sistemas de comunicação em rede 
nos ambientes de transporte devem ser 
extremamente resistentes e duradouros. 
Qualquer deterioração física ou falha elétrica 
nos principais componentes de transmissão de 
dados pode causar problemas de segurança 
e/ou rendimento da rede não confiáveis, 
os quais podem provocar a perda de dados 
importantes, atrasos onerosos dos veículos 
ou mesmo falhas que podem ocasionar 
catástrofes. 

Segurança, Tempo de atividade e 
controle de rede são primordiais

‘Transportation’ is a broad term encompassing 
a multitude of diverse sectors:

• Qualquer veículo que transporta a 
população de passageiros (inclui tanto 
os veículos quanto a infraestrutura fixa, 
como estações e vias) 

– Trens 

– Linhas do metrô 

– Sistemas ferroviários urbanos/VLT

– Bondes elétricos/trólebus 

– Ônibus/vans 

• Aéreo e Marítimo 

– Aviões e navios 

– Aeroportos e portos marítimos 

• Sistemas inteligentes de transporte (ITS - 
Intelligent Transport Systems) 

– Gerenciamento e controle do tráfego 
rodoviário 

As redes em todos esses setores devem atuar 
em ambientes extremos e muitas vezes 
perigosos. Ademais, cada setor possui uma 
série de desafios ambientais específicos que 
devem ser enfrentados. Os analistas informam 
que a maior parte do tempo de inatividade 
não planejado nas operações industriais 
pode ser atribuída à falha na infraestrutura 
de rede. De acordo com um relatório de 
gerenciamento de rede, 72% das falhas de 
rede podem ser atribuídas a falhas na camada 
1 (meio físico), camada 2 (conexão de dados) 
e/ou camada 3 (rede) da OSI (Open Systems 
Interconnection). 

As interrupções repentinas e dispendiosas dos 
serviços podem ser evitadas, em grande parte, 
mediante a instalação de uma infraestrutura 
de rede resistente que utiliza, nas três 
camadas OSI, componentes protegidos contra 
as condições ambientais adversas certificados 
para transporte. Uma estrutura incrivelmente 
resistente permite que os operadores realizem 
atividades fundamentais para entregar os 
níveis mais elevados de:

Segurança. Máxima segurança é essencial 
em todas as operações de transporte, 
tanto para os passageiros como para os 
funcionários. Segurança total exige confiança 
e redundância das transmissões de dados, 
bem como elementos de rede que atendam 
e excedam as exigências industriais para 
ambientes potencialmente perigosos. 

Tempo de atividade. O setor do transporte 
é guiado por horários e programação. A 
prevenção dos problemas de transmissão de 
sinais é um fator importante para assegurar 
uma disponibilidade de rede segura e serviços 
confiáveis. Se uma operação envolve um 
serviço de bordo, conectividade do veículo 
ao solo ou locais com infraestrutura, como 
um aeroporto ou estação de trem, manter 
as operações funcionando sem maiores 
problemas e de forma confiável, garantirá 

um tempo de atividade ideal e uma operação 
tranquila.

Controle. O monitoramento, gerenciamento 
e controle contínuos, bem como a eficiência 
das operações, exigem continuidade na 
transmissão de dados e na disponibilidade 
da rede. Qualquer falha da rede e o tempo 
de inatividade posterior podem causar 
consequências graves e extremamente 
dispendiosas. 

O motivo por que os componentes 
comerciais não são a solução 

Em um escritório normal, a infraestrutura 
Ethernet está instalada em um ambiente 
relativamente limpo e silencioso com 
cabos ocultos atrás das paredes, nos tetos 
ou embaixo do piso, switches de rede, 
componentes de hardware e conectividade 
permanecem abrigados em áreas protegidas. 

As instalações em um ambiente de transporte 
são uma realidade bem distinta. Aqui, muitos, 
se não a maioria dos cabos, conectores, 
switches e componentes de rede ativos são 
parte integrante da aplicação que os insere 
em locais agressivos e potencialmente 
perigosos. Incluso os melhores sistemas 
COTS (“Commercial-Off-The-Shelf“), ou 
como iremos chamar “comerciais”,  não são 
concebidos para lidar com essas condições ao 
longo do tempo. Condições difíceis exigem 
peças resistentes e somente os componentes 
industriais do sistema Ethernet são bastante 
resistentes para suportar os perigos e riscos 
aos quais são expostos diariamente. 

Considere, por exemplo, os efeitos nocivos 
que as seguintes condições ambientais 
comuns podem causar nos componentes da 
rede: 

Extremos de temperatura. O frio extremo 
pode enrijecer e romper os cabos de uso 
comercial (COTS), enquanto temperaturas 
elevadas podem estragar o plástico usado na 
estrutura dos cabos e torná-lo cada vez mais 
débil. 

Estão disponíveis cabos industriais que 
operam de forma confiável em uma faixa de 
temperatura mais ampla (-40 °C a + 85 °C) do 
que os cabos comerciais (0 °C a + 60 °C). 
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O hardware comercial (switches, etc.) é 
concebido para operar de 0 °C a + 40 °C, 
enquanto o hardware industrial Ethernet 
pode operar eficientemente de -40 °C a + 
85 °C. 

Exposição química. Óleos, solventes, 
produtos químicos e soluções de limpeza 
podem penetrar nos cabos de uso comercial 
(COTS), especialmente em condições de calor, 
fazendo com que o revestimento do cabo 
inche e sua força mecânica diminua. 

No lado do hardware, os produtos químicos 
corrosivos podem danificar a parte eletrônica 
em switches  comerciais, enquanto os 
switches industriais resistentes estão bem 
lacrados para evitar a entrada dessas 
substâncias. 

Os níveis de umidade de até 99% podem 
ser suportados por switches industriais que 
também podem ser selados para que os 
padrões IP67 sejam atendidos. 

A exposição à radiação UV pode fazer 
com que os revestimentos de cabos de uso 
comercial (COTS) se decomponham a uma 
velocidade acelerada, comprometendo a 
resistência mecânica e o rendimento elétrico. 

Perigos físicos. O ambiente de transporte 
apresenta muitos riscos mecânicos, 
especialmente para os cabos e conectores. O 
movimento excessivo ou a vibração podem 
provocar o puxamento ou esticamento 
com força excessiva dos dos cabos, 
podendo criar um desequilíbrio entre os 
pares, diminuir o rendimento elétrico e 
aumentar a suscetibilidade à interferência 
eletromagnética/radiofrequência ambiental. 
Os cabos também podem correr o risco de 
abrasão, esmagamento ou corte. 

Mesmo os componentes de uso comercial 
(COTS) Ethernet adequadamente fabricados 
e instalados não são construídos para 
suportar esses tipos de riscos. Somente os 
componentes industriais são suficientemente 
resistentes o suficiente para resistir aos 
desafios ambientais presentes todos os dias 
no mercado de transporte. 

Hardware Ethernet industrial 
versus hardware Ethernet típico de 
escritório

“Resistente” para alto tempo médio entre 
a falha 

Ao selecionar meios físicos, links de dados 
e hardware de rede para o mercado de 
transporte, vários fatores devem ser 
considerados para otimizar o desempenho, 
facilidade de manutenção e confiança em longo 
prazo. 

As principais considerações ao especificar 
componentes de rede industriais incluem: 

Tempo médio entre falhas (MTBF). Os 
produtos Ethernet industriais são concebidos 
para fornecer a mesma vida útil que outras 
infraestruturas de transporte, normalmente 
de 15 a 30 anos ou mais. Em comparação, 
produtos comerciais típicos são construídos 
para alcançar uma vida útil média de 5 anos. 

Opções de montagem. Os dispositivos 
industriais de hardware Ethernet geralmente 
são montados no trilho DIN ou aparafusados 
diretamente em anteparas ou em espaços do 
telhado. 

Fator forma pequeno. O equipamento 
industrial atual é projetado para ocupar menos 
espaço e permitir mais densidade em um painel 
de controle. 

Ventilação sem ventiladores. Os dispositivos 
Ethernet industriais dependem da dissipação 
térmica passiva. 

Classe de proteção. Os dispositivos devem 
estar disponíveis em caixas impermeáveis e que 
impeçam a entrada de poeira. 

Revestimento isolante. Um revestimento 
especial é aplicado aos PCBs para proteger 
componentes eletrônicos em ambientes úmidos 
ou corrosivos. 

Redundância. Fonte de alimentação 
redundante, vias de comunicação redundantes 
e, até mesmo, dispositivos redundantes podem 
garantir um tempo de atividade 24/7. 

Escalabilidade. Já que uma quantidade cada 
vez maior de dispositivos habilitados para 
Ethernet são adicionados às redes, o design 
precisa ser capaz de proporcionar taxas de 
dados para o futuro, eliminando assim a 
necessidade de atualizações para ser capaz de 
lidar com as inovações do sistema no futuro. 

Componentes resistentes protegem a 
integridade da rede 

Conforme afirmado anteriormente, uma 
porcentagem esmagadora de problemas 
no rendimento da rede se deve a falhas 
nas camadas 1, 2 e 3 da OSI. Portanto, é 
fundamental garantir que os componentes nas 
três camadas (meio fisico, conexão de dados e 
dispositivos de rede ativos) sejam projetados 
e concebidos para resistir aos fatores de 
tensão operacionais e ambientais a que estão 
sujeitos. Para cada categoria, vários fatores 
precisam ser considerados para garantir um 
ótimo desempenho, facilidade de manutenção e 
confiança em longo prazo das redes de missão 
critica.

Seleção do cabo industrial Ethernet

Os cabos Ethernet de fibra ótica são soluções 
tecnológicas a prova de futuro e estão 
disponíveis para uso interno (Tubulação 
ou bandeja) ou uso externo (incluindo 
enterramento direto). Estruturas comuns 
usam fibras multimodo em uma construção 
Loose Tube, geralmente disponível em 
estruturas de fibra de 2 a 72. Para nivel 
plenums, estão normalmente disponíveis 
estruturas monomodos ou multimodo de 2 ou 
6 fibras com contrução Tight Buffer

• Para manusear fontes de luz Gigabit 
Ethernet e quaisquer requisitos de largura 
de banda larga, alguns cabos usam uma 
fibra otimizada a laser. 

• Para proteger contra a umidade, um agente 
de impermeabilidade deve ser incluído à 
estrutura do cabo. 

• Para os ambientes de via, um revestimento 
externo em CPE proporcionará proteção 
adicional contra produtos químicos 
ou abrasão, uma cinta de proteção ou 
blindagem de alumínio/ aço também 
pode ser apropriada para condições 
extremamente adversas, incluindo algumas 
situações de enterramento. 

• As classificações incluem: Tipo UL: Tipos 
OFNR3 e cUL: OFN FT44.
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Os cabos Ethernet de cobre são a opção 
mais tradicional para instalações de 
transporte, especialmente o material 
circulante ferroviário de bordo. Disponíveis 
para as aplicações de categoria 5e, 6 e 7. Os 
cabos da categoria 5e são hoje a escolha 
predominante, enquanto que os cabos das 
categorias 6 e 7 estão sendo cada vez mais 
utilizados quando se requeiram velocidades 
Gigabit e um aumento da banda larga e/ou 
para soluções tecnológicas a prova de futuro. 
Os cabos de pares trançados estão disponíveis 
usando qualquer quantidade de modelos 
de condutores, isolamentos, blindagens e 
revestimentos. 

Armadura também está disponível para 
ambientes extremos em túneis e vias. 

Critérios de seleção de construção: 

• Com ou sem blindagem? Os produtos sem 
blindagem podem ser usados na maioria 
dos ambientes, já os produtos blindados 
são recomendados para ambientes de 
transporte. 

• Blindagem: Normalmente, uma fita ou 
trança é usada para proteger a integridade 
dos sinais e para eliminar quaisquer 

interferências ou ruídos indesejáveis. 
No entanto, para proporcionar maior 
durabilidade e proteção contra ruídos, uma 
combinação de fita/trança pode ser usada. 

• Condutores sólidos ou flexíveis? Os 
condutores sólidos são apropriados para 
a maioria das instalações. Os condutores 
flexíveis proporcionam flexibilidade 
adicional para um melhor manejo em 
ambientes com pouco espaço. Para 
aplicações embarcada em veículos, 
recomenda-se o uso de um cabo com um 
condutor altamente flexíveis. 

• Conformidade/centralidade dos pares: 
Os cabos de par trançado proporcionam 
resistência aos rigores da instalação, 
utilizando uma técnica de fabricação que 
fixa o isolamento dos pares de cabos ao 
longo de seus eixos longitudinais, de modo 
que não se podem criar espaços entre 
os pares de condutores. Uma estrutura 
de cabos de pares não colados pode ser 
suscetível ao espaçamento dos pares 
(e desajustes de impedância) durante a 
instalação e durante toda a vida útil do 
cabo. 

• Isolamentos: A maioria dos cabos Ethernet 
industriais utilizam um isolamento de 
poliolefina. No entanto, para temperaturas 
extremas, recomenda-se um isolamento 
FEP (e Cobertura). 

• Cobertura: Os cabos resistentes a óleo e à 
luz solar geralmente possuem uma capa/
cobertura de PVC. 

• Se os cabos estiverem expostos à umidade, 
um agente de impermeabilidade deve ser 
incluído na estrutura do cabo, bem como 
coberturas interiores e exteriores em PE 
se o cabo estiver enterrado. A resistência 
a gases requer um cabo com revestimento 
FEP, enquanto os revestimentos com baixo 
teor de fumaça e zero halogênio (LSZH) 
estão disponíveis para ambientes onde a 
fumaça/chamas representam um perigo. 
Para ambientes de temperatura extrema, 
os cabos devem ter um revestimento 
FEP (para uma temperatura de operação 
prolongada de -70 °C a + 150 °C). 

• Uma série de cabos Ethernet de bordo 
ferroviário compatíveis com IEC45545-25 
e IEC50155 estão disponíveis para cobrir 
todos os requisitos de dados de bordo.

Imagem 1 - A configuração de teste — com 
os cabos em um tambor fixo coberto com 
papel de lixa.

Imagem 2 - Cabo comercial após 25 ciclos.

Imagem 4 - No teste de curvatura em 
ambientes frios, os cabos foram primeiro 
colocados em uma câmara fria.

Imagem 5 - Após a câmara fria, os cabos 
foram parcialmente enrolados em um 
mandril e submetidos à tensão causada pela 
utilização de um peso de alumínio.Imagem 3 - Cabo industrial após 25 ciclos.
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A prova está ao testar 

Uma série de testes rigorosos conduzidos pela 
Belden em cabos de uso comercial (COTS) 
versus cabos industriais provaram que os 
cabos de uso comercial (COTS) simplesmente 
não desempenham bem como os  cabos 
industriais Ethernet em ambientes agressivos.  
Ao todo nove testes foram realizados em 
equipamentos de teste de última geração 
e todos os cabos utilizados no estudo 
inicialmente foram testados como totalmente 
compatíveis com os padrões ANSI/TIA/EIA 
568-B.26 Cat5e. A seguir está um resumo dos 
testes realizados e os seus resultados: 

Abrasão. Usando um tambor fixo coberto 
com papel de lixa, os cabos foram esticados 
ao longo de uma parte de sua circunferência, 
depois foram deslocados para frente e para 
trás de forma cíclica durante 25 contagens 
de ciclo (veja a imagem 1). Nesse ponto, 
os condutores dos cabos de uso comercial 
(COTS) podiam ser vistos através de rupturas 
na cobertura (veja a imagem 2), o que faria 
com que ele perdesse integridade mecânica e 
elétrica. Os pares do cabo industrial blindado 
não foram comprometidos (veja a imagem 3). 

Curvatura em ambientes frios. Conduzido 
segundo UL 4447, amostras de cabos foram 
deixadas em uma câmara de temperatura e 
umidade controlada chamada câmara fria 
(veja a imagem 4). Permaneceram durante 
uma hora antes do teste. Posteriormente, 
foram testados (a -80 °C, -60 °C e -40 °C) 
sendo parcialmente enrolados em torno de 
um mandril horizontal de 3 polegadas de 
diâmetro com uma extremidade do cabo 
sob tensão a partir de um peso de alumínio 
(veja a imagem 5). Os cabos foram então 
desenrolados e inspecionados visualmente 
para verificar se havia rachaduras no 
revestimento. O cabo de uso comercial (COTS) 
ficou quebradiço e mostrou fissuras visíveis. 
O cabo industrial de temperatura alta/baixa 
não apresentou danos visíveis. 

Impacto de ambientes frios. Neste teste, 
também conduzido por UL 444, um peso 
de alumínio foi derrubado por um tubo de 
guia oco para esmagar um segmento do 
cabo testado (ver Imagem 6). A força de 
impacto liberou 24 libras-força polegadas 
ou 2,7 joules de energia de impacto. Cada 
comprimento do cabo tinha sido previamente 
resfriado. Um total de dez amostras foram 
inspecionadas em temperaturas cada vez mais 

baixas para determinar se a integridade do 
revestimento dos cabos estava danificado, 
uma condição que poderia permitir a entrada 
de produtos químicos e umidade e poderia, 
potencialmente, provocar uma breve falha 
ou mesmo falha catastrófica de condutor a 
condutor. Os cabos de uso comercial (COTS) 
com revestimento padrão falharam em -20 
°C. Os cabos industriais, protegidos por 
revestimentos de alta e baixa temperatura, 
não quebraram até que fosse atingida a 
temperatura de -70 °C. 

Quebra. Neste teste, um cabeçal da máquina 
Instron leva uma placa de 2 por 2 polegadas 
em um segmento de cabo para esmagá-lo. 
A falha é definida como o ponto em que o 
cabo não suportaria mais o desempenho do 
Cat5e. As características elétricas de cada 
cabo foram medidas durante o teste. Á uma 
força aplicada de 400 libras, o cabo de uso 
comercial (COTS) com revestimento de PVC 
falhou (veja imagem 7). Ele foi esmagado de 
forma plana, não voltou à sua forma original 
e nem transmite um sinal eletrônico. O cabo 
industrial blindado, com cobertuna negra, 
tinha um valor de falha de 2,250 libras. — 
mais de uma tonelada (veja a imagem 8). 

Corte. Neste teste, com base no padrão CSA 
# 22.28, um mandril com ponta de cinzel 
em uma máquina Instron foi abaixado em 
um segmento do cabo (veja a imagem 9) 
para testar a suscetibilidade do cabo a um 
corte deixando o condutor exposto. Diversos 
tipos de cabo foram cortados pelo cinzel 
até o ponto em que um curto-circuito foi 
detectado através dos condutores, criando 
uma situação potencialmente perigosa. O 
cabo de uso comercial (COTS) fez curto-
circuito com força aplicada de 92 libras. 
Dois cabos industriais não blindados fizeram 
curto-circuito com uma força aplicada de 
205 e 346 libras. O cabo industrial blindado 
suportou 346 libras para que a armadura 
fosse perfurada. No entanto, os condutores 
não fizeram curto-circuito até que uma força 
de 1,048 fosse aplicada. 

Alta temperatura. Neste teste, três carretéis 
de cabo foram suspensos de um mandril em 
um forno de alta temperatura (veja a imagem 
10). O cabo azul no meio é um cabo de uso 
comercial (COTS) Cat5e com revestimento 
de PVC padrão. Os outros dois são cabos 
industriais com capa negra Cat5e, um com 
revestimento de PVC e o outro cabo revestido 
em FEP. Todos os cabos foram primeiro 

Imagem 7 - O cabo de uso comercial (COTS) 
é esmagado em forma plana e falha em 400 
libras.

Imagem 8 - O cabo industrial blindado falha 
somente após uma pressão de esmagamento 
de uma tonelada.

Imagem 9 - Um mandril de ponta de 
cinzel em uma máquina Instron executa o 
procedimento de corte.

Imagem 6 - No teste de impacto em ambientes 
frios, depois do resfriamento do cabo, um 
peso de alumínio o esmaga.

Imagem 10 - Os cabos foram testados em 
suspensão em um forno de alta temperatura.
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testados a uma temperatura ambiente de 20 
°C e novamente testados depois de serem 
expostos a uma temperatura elevada de 60 °C 
ao longo do tempo. O cabo de uso comercial 
(COTS) operou de forma aceitável a 20 °C, 
mas, ao longo do tempo, a uma temperatura 
de 60 °C, a atenuação aumentou de forma 
que o cabo não suportaria uma distância de 
percurso de 100 metros. Os cabos industriais, 
mesmo após a exposição a uma temperatura 
60 °C ao longo do tempo, continuaram a 
suportar a distância máxima de percurso.

Resistente a óleos. Neste teste, conduzido 
por UL 12779, os comprimentos do cabo 
foram submersos em recipientes contendo 
óleo que, por sua vez, foram imersos em 
banho-maria. Este recipiente foi colocado 
em uma câmara mantida a 125 °C por 60 dias 
(veja a imagem 11). Após o período de teste, 
os segmentos de cabo foram removidos e os 
seus revestimentos foram avaliados quanto 
às suas propriedades de tração e elongação. 
A exposição a óleos e aos lubrificantes 
pode tornar o revestimento frágil e 
quebradiço, mesmo à temperatura ambiente, 
provocando a perda das propriedades 
mecânicas e reduzindo a vida útil. O cabo 
de uso comercial (COTS) azul mostrou sinais 
desse tipo de deterioração. O revestimento 
do cabo industrial não mostrou esse tipo 
de deterioração, porque os materiais e a 
espessura do revestimento são qualificados 
como expostos a óleos e a outras substâncias, 
mesmo em temperaturas elevadas. 

Exposição UV. Neste teste baseado em 
procedimento da ASTM G 154, foram 
fixados 10 segmentos de vários cabos foram 
montados em painéis para que os cabos 
fossem expostos diretamente a uma fonte 
de luzes fluorescentes, cujo nivel de saída 
foi ajustado para coincidir com a dos níveis 
de radiação solar (ver Imagem 12). Os cabos 
foram expostos à luz por 720 horas (30 dias), 
em seguida as suas camadas foram verificadas 
visualmente quanto à descoloração, bem 
como quanto a sinais de degradação na 
resistência à tração e elongação. O cabo 
de uso comercial (COTS) não apresentou 
resistência à luz solar e esses revestimentos 
apresentaram descoloração, um precursor 
da degradação do material de revestimento. 
Os cabos industriais foram classificados para 
resistir aos efeitos da luz solar e a outras 
fontes de UV e não mostraram danos no 
revestimento. 

Imersão em água. Neste teste, as 
propriedades elétricas dos cabos 
(principalmente a atenuação) foram 
medidas inicialmente. Em seguida, os cabos 
foram enrolados em um recipiente seco, e 
adicionou-se água para imergi-los (veja a 
imagem 13). Os cabos foram testados de 
forma intermitente durante um período de 
seis meses. O cabo de uso comercial (COTS) 
mostrou um aumento da atenuação assim 
que o cabo foi imerso em água. Ele continuou 
a degradar durante o período de imersão de 
seis meses. Após seis meses de imersão, o 
cabo industrial mostrou apenas um ligeiro 
aumento na atenuação, e o cabo ainda 
excedeu as exigências Cat5e.

Imagem 12 - O teste de exposição a UV está 
baseado em procedimentos ASTM.

Imagem 13 - O teste de banho-maria é um 
teste que dura seis meses, com os cabos 
completamente submersos em água.

Imagem 11 - Teste de banho com óleo, 
realizado conforme especificado em UL 1277.
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Be Certain with Belden

Esteja seguro de que os 
componentes de hardware 
correspondem a aplicação 

Assim como acontece com a seleção do 
cabeamento da rede, é essencial garantir que 
as especificações do hardware ativo sejam 
compatíveis com a aplicação. Alguns fatores 
que devem ser considerados quando for 
comprá-los incluem: 

• Temperatura. SOs requisitos comerciais 
padrão são de 0 °C a 60 °C (um padrão 
cumprido pela maioria dos switches 
industriais), mas alguns aplicativos podem 
apresentar uma temperatura ambiente 
elevada de 85 °C e reduzida de -40 °C. 
Nota: Embora a maioria dos switches 
funcione em temperaturas extremamente 
baixas, muitos não iniciarão depois de 
passar por um período de inatividade. 

• Umidade. O revestimento isolante ou 
as soluções de alojamento IP67 podem 
eliminar esses problemas. A conectividade 
IP67 selecionada é o conector Ethernet 
com codificação D M12 aprovado pela 
ODVA (um conector circular de 4 pinos 
que está disponível como um conector 
IP67 instalável no campo/impermeável ou 
como cordões de conexão pré-terminados 
usando Cat5e com um material de 
revestimento apropriado para a indústria ). 

• Choque e vibração. Mesmo a menor 
vibração no solo da instalação pode ser 
usada nas conexões RJ45 ao longo do 
tempo, provocando uma comunicação de 
dados intermitentes. Para aplicações como 
esta, procure por switches que utilizem o 
conector M12 com codificação D.

• Aprovações da indústria. É essencial que 
todos os componentes de um sistema 
Ethernet cumpram os padrões de 
transporte pertinentes. 

– IEC 50155 — Especificação europeia 
para aplicações em material circulante 
de bordo/veículos 

– EN50121-411 — Especificação europeias 
para aplicações ferroviárias 

– NEMA TS-212 — Padrão baseado em 
US para sinalização e comunicações de 
trânsito 

– e/E13 – Padrão europeu para veículos 
rodoviários 

– DNV - GL14 —para transporte marítimo 
(navio, petróleo offshore, etc.), alguns 
setores de petróleo e ligados a energias 
renováveis

Resumo

A ONU prevê que, até 2020, mais de 80% 

da população mundial viverá nas cidades 15. Essa tendência de urbanização impulsiona a 
necessidade de uma maior mobilidade urbana. A pressão exercidas pelas mudanças climáticas 
e preocupações ambientais adicionais aumentaram como nunca as exigências nos sistemas 
das rede de comunicação e sinalização de transporte. Essas e outras tendências globais, como 
a desregulamentação e escassez de energia, estão impulsionando a necessidade de expandir 
as redes de transporte para aumentar a capacidade. A sua concretização é conseguida 
substituindo e atualizando as redes de sinalização e comunicação existentes, ao mesmo tempo 
que instala novas redes que permitem a implantação de novos sistemas equipados com sistemas 
de controle e sinalização cada vez mais sofisticados. As redes de comunicação de sinalização 
ferroviária Ethernet devem ser capazes de lidar com as demandas  crescentes de banda larga ao 
mesmo tempo que cumpre os rigorosos padrões de segurança e confiança. 

A Belden oferece uma linha de produtos de rede, conectividade e cabeamento aprovados, que 
incorporam as mais recentes inovações tecnológicas e estruturas resistentes. Com base numa 
tecnologia comprovada de campo, nossas inovações são ideais para atender aos altos padrões 
da Indústria de transporte. Além disso, a Belden atua no mercado de transportes há muitos 
anos e possui conhecimentos aprofundados, além de estar envolvida na elaboração de padrões 
técnicos ferroviários do futuro. Esta experiência e know-how tornam a Belden o parceiro de 
soluções ideal para auxiliá-lo a enfrentar os desafios do sistema atual e futuro.  
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Sobre a Belden 

A Belden Inc., líder global em soluções de transmissão de sinais de alta qualidade, e de ponta a ponta provê um portfólio de produtos organizado 
intuitivamente e projetado para atender às necessidades de rede de infraestrutura de missões críticas de mercados industriais, corporativos e de 
radiofusão. Com soluções inovadoras voltadas à transmissão confiável e segura de quantidades de áudio, vídeo e outros dados para as aplicações 
atuais, a Belden está no centro da transformação global rumo a um mundo conectado. Fundada em 1902, a sede da empresa fica em St. Louis, 
EUA, com unidades de fabricação na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. 

Para obter mais informações, acesse  www.belden.com e siga a empresa no Twitter @BeldenIND..

Belden Competence Center 

Conforme a complexidade das soluções de comunicação e conectividade aumentou, as 
exigências de design, implementação e manutenção dessas soluções também aumentaram. Para 
os usuários, a aquisição e verificação do conhecimento especializado mais avançado representa 
um papel decisivo neste processo. Como um parceiro confiável para as soluções de ponta-a-
ponta, a Belden oferece consultoria especializada, design, suporte técnico, além de tecnologia 
e cursos de treinamento de produtos, a partir de uma única fonte: Belden Competence Center. 
Além disso, oferecemos a qualificação correta para cada área de conhecimento técnico, 
através do primeiro programa de certificação mundial para redes industriais. O conhecimento 
técnico atualizado do fabricante, uma rede de serviços internacional e acesso a especialistas 
externos garante a você o melhor suporte possível para os produtos. Independentemente da 
tecnologia utilizada, você pode confiar em nosso suporte completo, desde a implementação até 
a otimização de cada aspecto das operações diárias.

http://www.belden.com
https://twitter.com/beldenIND

