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Laboratório 3.1.9d Construção do Cabo Rollover 

 

Objetivo 
• Confeccionar um cabo rollover de console de par trançado não blindado (UTP) de Categoria 5 

ou Categoria 5e (CAT 5 ou 5e).  

• Testar o cabo para verificar a continuidade e pinagens corretas, o fio de cor correta no pino 
correto. 

Fundamentos 
O cabo deverá ser um cabo "rollover" de 4 pares. Este tipo de cabo é tipicamente de 3,05 m (10 
pés) de comprimento mas pode ser até 7,62m (25 pés). Um cabo rollover pode ser usado para 
conectar a estação de trabalho ou terminal burro à porta de console na parte posterior de um 
roteador ou switch da Cisco. As duas extremidades do cabo criado por você terão conectores RJ-
45. Uma extremidade será conectada diretamente à porta RJ-45 de gerenciamento de console atrás 
do roteador ou do switch. A outra extremidade será conectada a um adaptador de terminal de RJ-45 
para DB9. Este adaptador converte o RJ45 em conector D fêmea de 9 pinos para ligação ao PC ou 
porta serial de terminal burro (COM). Um adaptador do terminal DB25 está também disponível para 
fazer a conexão ao PC ou terminal burro. Este adaptador usa um conector de 25 pinos. A figura 
abaixo mostra um kit de cabo de console (rollover) que é despachado com a maioria dos 
dispositivos Cisco. 

 

 
 

Para fins práticos, no último laboratório quando você criou um jumper direto, se você tivesse 
colocado o segundo RJ-45 invertido, você teria criado um cabo rollover. Por isso esse cabo é 
chamado rollover, pois os pinos em uma das extremidades estão invertidos com relação à outra, 
como se uma das extremidades do cabo tivesse sido invertida na direção oposta. 
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Antes de começar o laboratório, o professor ou assistente de laboratório deverá ter à disposição um 
carretel de cabo de par trançado não blindado (UTP) Categoria 5, conectores RJ-45 (de 8 pinos), 
uma ferramenta de crimpagem RJ-45 e um testador de continuidade. Trabalhe individualmente ou 
em equipes. Serão necessários os seguintes recursos: 

• Um pedaço de cabeamento Cat 5 de 3,05 a 6,1 m (10 a 20 pés) de comprimento para cada 
pessoa ou equipe 

• Quatro conectores RJ-45, dois conectores extras de reserva 

• Ferramentas de crimpagem RJ-45 para prender os conectores RJ-45 às extremidades do cabo 

• Um adaptador fêmea de terminal de RJ-45 para DB9, que pode ser obtido junto à Cisco 

• Testador de continuidade do cabeamento 

• Alicate de cortar fios 

Etapa 1 
Use a tabela como referência para ajudá-lo na criação de um cabo rollover de console. 

 
Legenda dos Sinais: RTS = Request To Send, DTR = Data Terminal Ready, TxD = Transmit Data, 
GND = Ground (um para TxD e um para RxD), RxD = Receive Data, DSR = Data Set Ready, CTS = 
Clear To Send. 

Etapa 2 
Determine a distância entre os dispositivos e, depois, acrescente a ela pelo menos 30,48 cm (12 
pol.). Faça um cabo de aproximadamente 3,05 m (10 pés), a menos que você esteja se conectando 
a um roteador ou switch a uma distância maior. O comprimento máximo desse cabo é de cerca de 8 
m (aproximadamente 25 pés).  

Etapa 3 
Desencape 5,8 cm (2 pol.) de revestimento de uma extremidade do cabo.  

Etapa 4 
Segure firmemente os quatro pares de cabos trançados onde o revestimento foi cortado. 
Reorganize os pares de cabos de acordo com a ordem do padrão de cabeamento T568-B. Você 
pode ordená-los em qualquer seqüência, mas use a seqüência T568-B para se familiarizar mais 
com ela.  
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Etapa 5 
Achate, estique e alinhe os cabos, depois corte-os em linha reta entre 1,25 cm e 1,9 cm (1/2 a ¾ 
pol.) da margem do revestimento. Tenha cuidado para não soltar o revestimento nem os fios que 
agora estão em ordem. 

Etapa 6 
Coloque um plugue RJ-45 na extremidade do cabo, com o pino do lado de baixo e o par laranja à 
esquerda do conector.  

Etapa 7 
Encaixe levemente o plugue nos fios até que você possa ver as extremidades de cobre dos fios 
através da extremidade do plugue. Certifique-se de que a extremidade do revestimento esteja 
dentro do plugue e de que todos os fios estejam na ordem correta. Se o revestimento não estiver 
dentro do plugue, este não será corretamente segurado com a mão e mais cedo ou mais tarde 
causará problemas. 

Etapa 8 
Se tudo estiver correto, faça a crimpagem do plugue com força suficiente para forçar os contatos 
através do isolamento dos fios, completando, assim, o caminho condutor.  

Etapa 9 
Repita as etapas de 2 a 6 para finalizar a outra extremidade do cabo, revertendo, entretanto, cada 
par de fios como indicado na tabela acima. Pino 1 com pino 8, pino 2 com pino 7, pino 3 com pino 6 
e assim por diante.  

a. Método Alternativo - Arrume os fios na ordem do padrão de cabeamento T568-B. Coloque um 
plugue RJ-45 na extremidade com o pino na parte superior do conector. Esse método permitirá a 
inversão correta de todos os pares de fios.  

Etapa 10 
Teste o cabo terminado. Peça que instrutor o examine. Como é que se pode descobrir se o cabo 
está funcionando corretamente ou não?  


