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Diagnóstico
Os edifícios que compõem o Conjunto Residencial da Universidade de São Pitulo (CRUSP) são construções
antigas, com paredes consideravelmente espessase com alta taxa dc ocupação. Por esses motivos, soluções

de rede colllo cabeamentoestruturadonos domlitórios ou instalaçãode antenasde wireless (w/-/i) nos
concdotes tomam-se ineficazes ou inviáveis. No caso de cabcainento estruturado (metálico), seriam

neccssátlasobras de infiacstrututa (tubulação, instalação dc pontos) quc exigiriam acessoa todos ns
dormitórios. Além disso, esta estrutura sclia pouco flexível limitando-se a alguns pontos de acesso por
dormitório. No caso de disl)onibilização de antenas wf:/i nos corredores, tanto a espessuradas llarcdes
quanto a ptcsença de annál'ios com materiais metálicos nas paredes que separam os comedores tios
apartamentos, dificultam a transmissão do sinal para l)rever um nível de acesso adequado nos doiillitórios.

Por essesmotivos, a solução encontrada é a instalação de cabos irr:\diantes, conforme projeto descrito a
segue
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Projeto proposto
1- Projeto para cal)o inadiante que contemplaos sete blocos do CRUSP.Cada bloco possuisete
pavimentos (Térreo ao 6' pavimento), ])orémsomente em três blocos será feita a passagemdc
cabosno l)alimento TÉRREO (blocos em que não há apai'lamentosnestepavimento).Nos demais,
lpcnas do I' ao 6' pavimento serão instalados cabos. A planta dos pavimentos está disl)onível na
Figura l.
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planta dos pavimentos que compõem o CRUSP
A solução })reposta é composta de: um Access Point (AP) l)osicionado no centro do comedor de cada

l)avimento c um cabo conectada c[[[ cada lado do AP (em vetn[clho na Figura l), ]]a medida (te 3(]
metros, atingindo a extremidade dos pavimentos (dc parede a parede). No final do cabo, é instalada
uma antena para propiciar ganho de sinal.
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Característicasdcsejaclasdo cabo irradiante:capaLSZH n:\ cor BRANCA, livre dc Httlogênioe capa
retardante à chama, multifrequcncial

SUPERINTENDÊNCIA

Tecnolo gia da Indo rmação

Vice-Reitoria
Universidade desço Paulo
UNIVERSIDADEDESÃOPA[JLO

Superintendênciado EspaçoFísico
UNIVERSIDADEDE SÃO PAULO

st.rPERINTENDEN('lA DE AsslsTÊN('l.\ SOCIAL - SAS

