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Como duplicar a capacidade de transmissão de um cabo de rede de par trançado 
sem blindagem padrão CAT 5e 

 
 

O artigo propõe ensinar a como montar um cabo de rede que comporte a ligação dupla entre um switch a 
outros dispositivos de rede (computador, outro switch, hub, impressora, modem adsl ou roteador). Como assim, 
como todos nós sabemos um cabo de rede só pode, seguindo o padrão, estabelecer a conexão entre dois 
equipamentos de rede e não mais do que isso, mas é possível aumentar a capacidade do cabo fazendo com que 
em um mesmo cabo transporte a comunicação de quatro dispositivos, dois em uma ponta e dois na outra. Veja 
na imagem que se segue em síntese que o artigo propõe ensinar: 

 
Imagem 1: Diagrama básico da conexão 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 

 
 

Isso é possível? Sim, claramente possível. A imagem apenas representa dois computadores e um Switch 
conectados através de um mesmo cabo, na verdade a imagem é apenas uma ilustração do que pode ser feito na 
prática poderia perfeitamente funcionar ao invés de computadores e de um Switch serem quaisquer dispositivos 
de rede. Desde que no padrão 100BASE-TX. Porque no caso do gigabit Ethernet todos os pares são utilizados 
ao invés da metade como no Fast Ethernet. 

 Como é que isso na prática?  Talvez nem todos os técnicos saibam, mas o padrão de rede IEEE 802.3u 
também conhecido como 100BASE-TX que exige no mínimo o cabo de par trançado sem blindagem 
(conhecido também em inglês como UTP, Unshielded Twisted Pair – para maiores detalhes clique aqui) de 
categoria 5e (CAT5e, no qual possui 4 pares ou 8 pequenos fios) só usa a metade deles para a transmissão e 
recepção de informações da rede, isto é, o padrão 100BASE-TX apesar de exigir um cabo de 4 pares usa 
apenas 2 pares. Isso ocorre mesmo quando se é utilizado à capacidade máxima do padrão que é de 100 Mbit/s 
em cada direção (full-duplex). Portanto sobram dois pares que são “desperdiçados” pelo uso desse padrão de 
rede, mas é claro que é possível aproveitá-los se possuindo dois modos para isso. O modo mais simples, porém 
rústico, basta dividir manualmente os pares do cabo que não são utilizados normalmente crimpando cada um 
em um conector RJ-45 e na outra ponta fazendo o mesmo, a outra forma ou modo é mais complexa só que mais 
profissional utiliza um conjunto de conectores de diversos tipos no lugar de dividi-los manualmente. O primeiro 
método não é aconselhável porque para se dividir é necessário retirar a capa protetora que é utilizada pelo 
conector para ajudar na fixação dele ao mesmo e fora que ao mesmo deixará uma parte do cabo de rede exposto 
sem a capa de proteção sujeitando-os ao um maior risco de interferências, outro problema que também acontece 
é que no momento do encaixe dos pares de fios dentro do conector RJ-45 não terá os outros pares como 
referência para o encaixe gerando um pouco de dificuldade na operação no mesmo, além de tudo isso o aspecto 
visual também não um dos melhores gerando uma imagem para quem o observar de bagunça ou “gambiarra”. 

De qualquer forma independentemente do método que for utilizado é necessário primeiro conhecer quais 
são pares que são utilizados pelo padrão 100BASE-TX e quais não são. Veja que na imagem 2 é possível 
perceber que as posições utilizadas em cada conector são justamente o 1°, 2°, 3° e 6° fios da seqüência de cores 
utilizada do cabo: 
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Imagem 2: Placa de rede e Conectores 

 
Fonte: Hardware Total – Laércio Vasconcelos 

 
Por exemplo, se na crimpagem for montando um cabo direto, isto é nos dois lados são mantidos o mesmo 

padrão de cores, e for utilizado a sequência de cores padrão T568A (branco verde, verde, branco laranja, azul, 
branco azul, laranja, branco marrom, marrom), que normalmente é a mais utilizada, isto significa que somente 
os fios de cores (branco verde, verde, branco e laranja, laranja) são os fios realmente utilizadas na comunicação 
já que são justamente esses as cores presentes nas posições 1°, 2°, 3° e 6°, mas independentemente da 
sequência de cores utilizada sempre serão somente essas as posições utilizadas, com exceção do auto-crossover, 
que automaticamente inverte as posições. Exemplo  

A comunicação de dados das informações da rede só acontece nas posições 1°, 2°, 3° e 6° como já foi 
citado, contudo completando essas informações com os do Engenheiro da Computação Laércio Vasconcelos 
que segundo ele os pares de posições 1° e 2° são dedicados a transmissão de dados (do ponto de vista de um 
computador da sua placa de rede ou qualquer outro dispositivo) e o 3° e 6° para a recepção, eles são ordenados 
em pares mesmo apesar da transmissão ser serial, isto é, cada informação binária em forma de 0s (Zeros) e 1s 
(Uns) só é transmitida em bit em bit e é por isso que a velocidade sempre é medida bits por segundo. A 
justificativa para essa ordenação em pares é que os pares, tanto de transmissão quanto de recepção, contêm em 
cada par um fio dedicado a comunicação em voltagem positiva (TD+ e RD+, respectivamente 1° e 3°) e outro 
dedicado para a mesma comunicação, porém com sinal negativo (TD- e RD-, respectivamente 2° e 6°). Observe 
que a mesma informação trafega em voltagens diferentes isso serve (sem entrar em maiores detalhes) para que 
o dispositivo de rede possa atenuar possíveis interferências externas, o próprio cabo é de par trançado também 
para poder diminuir interferências internas e externas. (Você pode visitar o site da maior fabricante de cabos de 
rede, a furakawa, e verificar outros tipos de cabo de rede usados na especificação do GigaBit Ethernet, como 
exemplo os da categoria 6 blindados). Veja na imagem o diagrama do que foi dito: 
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Imagem 3: Ilustração do padrão T568A com suas voltagens e usos 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 

 
Com essas informações supracitadas já é possível realizar a forma rudimentar de dividir um cabo para 

que sirva a dois dispositivos de uma vez. Como você deve ter entendido neste modo ele muito simples bastando 
você retirar um pouco mais da capa protetora do cabo (e obviamente você não irá usá-la para a crimpagem) e no 
mesmo cabo você irá crimpar dois conectores. Para isso as posições 1°, 2°, 3° e 6 nos conectores não mudam 
para a crimpagem o que vai mudar são as cores dos fios utilizadas em cada conector do mesmo cabo. Na 
verdade é suficiente seguir a mesma sequência de cores nos mesmos conectores, mas podemos utilizar o padrão 
comum de cores. Por exemplo, tomando como modelo a sequência de cores padrão T568A (branco verde, 
verde, branco laranja, azul, branco azul, laranja, branco marrom, marrom) no primeiro conector nas posições 1°, 
2°, 3° e 6 crimparemos os fios de cores (branco verde, verde, branco e laranja, laranja) e no segundo conector 
nas mesmas posições 1°, 2°, 3° e 6 crimparemos os fios de cores restantes no outro lado faremos o mesmo. 
Pronto o cabo está duplicado só que com um aspecto meio asqueroso parecendo aos leigos uma grosseira falta 
de profissionalismo. Veja o exemplo na imagem: 

 
Imagem 4: Ilustração da divisão rudimentar do cabo 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 
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2° modo de duplicar o cabo 

 
Este posso dizer que é o modo profissional de duplicar o cabo. Na verdade os conceitos já citados são 

válidos, só que a diferença de um modo para outro se resume tecnicamente que ao invés de dividir 
manualmente os fios usados e não usados para cada RJ-45 faremos isso usando conectores. Esses conectores 
duplicarão o cabo e será usada seqüência de cores diferentes para usar a outra parte no cabo. Vamos em parte, o 
que iremos precisar além de cabo de rede e conectores macho do tipo RJ-45 será conector de emenda com saída 
dupla RJ-45 (2F+1M, 2 conectores fêmeas e um macho) como não existe com três fêmeas precisaremos de uma 
emenda comum para cabo de rede para conectores RJ-45, veja na imagem os conectores:  

 
Imagem 5: Conectores e Emendas para cabos cat 5e 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 

 
Iremos precisar da emenda para que seja possível conectar o cabo de rede com um conector macho 

comum RJ-45 no outro conector pela entrada macho aí temos um conector macho transformado em fêmea. 
Antes do passo a passo você precisa saber que a emenda (2F+1M) não vem de fábrica dividindo a metade do 
cabo para um conector e outra para outro simplesmente ele duplica o mesmo sinal de comunicação que vem 
pelo conector macho para as duas fêmeas, isto é, todos os conectores são conectados entre si sem separação. 
Para exemplificar melhor veja isso representado no diagrama abaixo: 

 
Imagem 6: Diagrama da emenda splitter (2F+1M) 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 
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Perceba que as saídas possuem em todas as posições os mesmos sinais, então o primeiro passo será abri-

lo e cortar em cada saída os fios que são usados na comunicação da outra saída, logicamente que não se pode 
repetir os sinais se assim for não poderá existir dois dispositivos se comunicando com outros dois usando o 
mesmo cabo. 

 
PASSO A PASSO 
 
1° Passo  

 
Como foi dito anteriormente, o primeiro passo será cortar no conector splitter (divisor, a emenda 

2F+1M) na primeira saída fêmea os fios que serão usados na segunda saída para que não haja repetição de sinal 
e o fique dividido com cada par de comunicações. Porém no segundo conector não será possível remanejar os 
fios usados para que fiquem nas posições corretas de comunicação que justamente são 1°, 2°, 3° e 6°. Para isso 
teremos que alterar no conector macho RJ-45 que será conectada na saída, as posições de cores que são usadas 
na comunicação, isto é, ao invés de ficarem nas posições normais do padrão ficaram em outra que será a diante 
explicada. Veja agora na prática: 

 
• Abra o conector com cuidado para não quebrar as suas presilhas de encaixe; 
• Corte os fios no conector na primeira saída fêmea os fios que não serão usados que estão nas 

posições 4°, 5°, 7° e 8°; 
• Corte os fios no conector na segunda saída fêmea os fios que não serão usados que estão nas 

posições 1°, 2°, 3° e 6°; 
• Revise com cuidado para não cortar fios que realmente serão usados, para isso veja isso na 

imagem seguinte o esquema de cortes: 
Imagem 7: Modelo para corte dos fios 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 

 
Veja que agora é possível observar com clareza que no primeiro conector não será possível colocar os 

fios que são usados nas posições que deveriam estar para respeitar o padrão de posições (1°, 2°, 3° e 6°) 
diferentemente como feito no outro modo em dividir o cabo manualmente, mas teremos que fazer isso no 
conector macho RJ-45 mudando as posições usadas (1°, 2°, 3° e 6°) para que fiquem nas posições (4°, 5°, 7° e 
8°). Adiante explicarei como fazer isso. 

 
2° Passo  
 
Repetia o 1° Passo no outro conector que ficará na outra ponta. 
 
3° Passo  
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Para este passo será tomado como base à seqüência de cores padrão T568A (branco verde, verde, branco 

laranja, azul, branco azul, laranja, branco marrom, marrom) ela servirá de referência para a confecção dos dois 
cabos que sairão do conector splitter (divisor, a emenda 2F+1M) para os dispositivos que você deseja conectar 
neste lado do cabo. Para o cabo de rede que ficará na primeira saída do conector fêmea poderemos ter 
tranquilamente um conector montando nas cores do padrão citado, mas para a segunda saída teremos que 
modificar a seqüência de cores padrão para que fiquem nas posições que estão sendo feitas a transmissão da 
comunicação da outra metade do cabo, como foi falado no primeiro modo, essa divisão já era feita por ser 
manual só que desse modo teremos que mudar a seqüência isso por não ser possível remanejar dentro do splitter 
(divisor, a emenda 2F+1M) os pares que não estão sendo usados pelo primeiro conector para que fiquem na 
posição correta usual do padrão que são as posições (1ª, 2ª, 3ª e 6ª) ficando dessa forma de modo como é 
representado no diagrama a seguir: 

 
Imagem 8: Esquema do splitter com seus conectores e cores a serem seguidas 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 

 
Perceba que na primeira saída conectamos um cabo com RJ-45 com a seqüência padrão T568A, já na 

segunda saída tivermos que mudar a seqüência para os fios que realmente são utilizados recebessem o sinal de 
transmissão da rede vinda pela outra metade do cabo. Na primeira saída usamos um conector com a seqüência 
padrão T568A (branco verde, verde, branco laranja, azul, branco azul, laranja, branco marrom, marrom) na 
segunda saída usamos uma seqüência modificada baseada no padrão T568A para os fios que realmente são 
usados na posição normal no cabo, isto é, as posições 1°, 2°, 3° e 6° se conectassem aos fios que não usados na 
primeira saída do splitter (divisor, a emenda 2F+1M). Lembre-se que as construções desses cabos relativas aos 
seus conectores que estiverem acoplados ao splitter, terão que possuir obrigatoriamente essa seqüência de cores, 
entretanto a outra ponta deles poderá seguir qualquer seqüência no padrão tanto T568A como T568B tanto para 
cabos diretos ou inversos. 

 
4° Passo  
 

O 4° passo é simplesmente conectar no splitter a emenda de cabos de rede e a esta conectamos o cabo que 
irá transportar os sinais duplos de dois dispositivos de rede cada um usando a metade do mesmo cabo, no outro 
lado do cabo iremos realizar o mesmo esquema dos splittes e conectores. A seqüência de cores do conector RJ-
45 deste cabo poderá ser tanto T568A como T568B desde que preferencialmente se mantenha a mesma 
seqüência nos dois lados. Veja como ficará um dos lados do cabo em detalhes: 
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Imagem 9: Diagrama Geral das cores dos cabos 

 
Fonte: Portal do Técnico em Informática 

 
5° passo 
 
No quinto passo é simplesmente de verificação dos cabos e conectores para se ter a certeza do correto 

funcionamento deles.  
 

• Antes de tudo teste o cabo principal que será o maior de todos, se aconselha que este seja de boa 
qualidade como os cabos da marca FURUKAWA. Teste-o com testador de cabos de rede que não 
teste a seqüência de cabos, mas a existência de transmissão de corrente em cada dos 8 fios do 
cabo de rede; 

• Teste cada cabo de conexão do conector divisor ao nó de rede em cada lado que ficará o cabo; 
• Certifique-se que os divisores estão corretamente com os seus cabos cortados em cada saída do 

mesmo na posição anteriormente indicada neste manual; 
• Agora chegou a hora conecte tudo e teste na prática a conectividade em cada divisão do cabo e 

pronto. Se funcionar tudo bem senão teste tudo novamente para saber onde está o erro e conserte 
o mesmo. 

 
 
 

Na imagem a seguir reveja todo a rede em formato de diagrama numa visão geral e ampliada do modelo 
da rede a ser construída: 
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