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PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SI-VLT-W3 

  



APRESENTAÇÃO: 

O PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PIP contém a 
descrição, diretrizes, especificações técnicas e prazos que devem ser observados na 
implementação do empreendimento. Este documento deve ser entendido como 
vinculante, podendo ser alterado somente: 

a. Por determinação expressa da SEMOB;  

b. Por restrições impostas por intervenção realizada na via e suas adjacências ou 
em quaisquer bens públicos afetos à CONCESSÃO após a licitação do 
empreendimento; 

c. Por restrição imposta por medida legislativa ou alteração normativa editada 
após a licitação do empreendimento; 

d. Por restrição imposta por quaisquer outros fatos supervenientes ocorridos após 
a licitação do empreendimento; 

e. Determinação Judicial. 

Em quaisquer dos casos listados, aplicar-se-ão as regras previstas neste contrato 
para a avaliação da necessidade ou não de reequilíbrio econômico-financeiro. 

Nos ANEXOS VII, IX, XII, XIII, constam as diretrizes balizadoras dos Estudos de 
Viabilidade Referenciais, que em caso de omissão deste PIP, podem ser utilizadas 
como referência pela CONCESSIONÁRIA. 

O PIP está dividido em Obras Civis, Sistemas Fixos, Material Rodante e Operação do 
Sistema VLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



O objeto do presente CONTRATO é a Concessão Patrocinada da implantação e 
Prestação do Serviço Público de Transporte Urbano Coletivo do SI- VLT-W3, 
compreendendo: 

 A implantação das obras civis (vias permanentes, estações, pátios, oficinas, 
sistema de circulação complementar para bicicletas e pedestres, entre as 
quadras 600 e 900) e dos sistemas operacionais (sistemas de energia, rede 
aérea, dutos, Sistema semafórico, sistema de sinalização, sistema de 
comunicação) do SI-VLT-W3, conforme descrito neste PIP;  

 Implantação e operação do sistema de bilhetagem eletrônica- SBE, e sua rede 
de distribuição de cartões e crédito, conforme descrito neste PIP; 

 o fornecimento dos sistemas embarcados e dos veículos conforme descrito no 
ANEXO IV; e 

 a conservação, operação e manutenção das obras, sistemas operacionais, 
sistemas embarcados e veículos, conforme descrito neste PIP. 

 

 

Figura 1 VLT 

 

 

  



A CONCESSÃO do SI-VLT-W3 se desenvolverá em 3 (três) fases: 

FASE I: implantação e prestação do Serviço Público de Transporte Urbano Coletivo 
do SI/ VLT/W3 ligando o TAS – Terminal Asa Sul / Setor Hípico ao TAN – Terminal 
Asa Norte, com extensão aproximada de 16 km e 24 estações. 

FASE II: implantação e prestação do Serviço Público de Transporte Urbano Coletivo 
do SI/ VLT/W3 ligando o Aeroporto JK ao TAS – Terminal Asa Sul / Setor Hípico, com 
extensão aproximada de 6 km e 4 estações.  

FASE III: implantação conservação e manutenção  do sistema de circulação 
complementar para bicicletas e pedestres, entre as quadras 600 e 900. 

 

Tabela 1 Resumo das fases e obrigações 

  

12 29 30 360

OBRAS CIVIS

VIAS PERMANENTES sob demanda

OAE

ESTAÇÕES

SUBESTAÇÕES ENERGIA

CENTRO MANUTENÇÃO

LIGAÇÃO DAS QUADRAS sob demanda

SISTEMAS

FIXOS

MATERIAL RODANTE

OPERAÇÃO

MATERIAL RODANTE

MESES

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

FASE II AEROPORTO-HÍPICA FASE III QDs 600 a 900

ESTAÇÕES

SISTEMAS

FASE I (HIP-TAN)

AQUISIÇÃO TRENS

MANUTENÇÃO



OBRAS CIVIS: 

1.1 IMPLANTAÇÃO 

Prazo: 29 meses após a emissão da Ordem de início para a Fase I. As Fases II e III 
terão, cada uma, duração de 18 meses após a emissão da Ordem de Início. 

1.1.1 Projetos 

Salvo referência específica, a Concessionária deverá elaborar os projetos e executar 
as obras de acordo com as normas e especificações técnicas, quando cabível, pelas 
licenças e autorizações pertinentes e pelos documentos técnicos pertinentes da 
ABNT. 

Conforme necessário, a implementação de toda obra ou serviço na área concedida 
deverá ser obrigatoriamente precedida da implantação de sinalização de obras e 
serviços. 

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a Concessionária 
deverá apresentar um relatório detalhado, com registros fotográficos, consolidando 
todos os serviços efetivamente executados e, havendo alterações em relação ao 
projeto original, as respectivas quantidades, em projeto as built para análise e aceite 
da conclusão da obra. 

1.1.1.1 Projetos de drenagem da via W3 
 

Deve seguir o Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de 
Sistema de Drenagem Pluvial - (05/ 2019). 

Premissas para o dimensionamento: 

 Suprir as deficiências da atual rede de galerias de águas pluviais da Via W3, 
abrangendo inclusive a região mais abrangente que a área de influência do 
traçado do VLT. 

 Drenagem de áreas a montante da W3 Sul e Norte por meio de redes 
interceptoras que partem das vias W4 e W5 e descem transversalmente a via 
W3 Sul e Norte além da caixa desta via. 

 Especificamente na Via Permanente do VLT-W3 deverão haver captações 
laterais ao canteiro central da via, nos bordos externos e ainda em dispositivos 
previstos na superestrutura ferroviária projetada. 

 Devem ser interligados a essa rede da Via W3 os demais ramais transversais, 
além dos ramais de bocas de lobo e caixas de coleta na via permanente. 

1.1.2 Licenciamento Ambiental 

O projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) deverá ser 
condicionado ao licenciamento ambiental e ao cumprimento das normas, dos critérios 
e dos padrões ambientais por se tratar de empreendimento que contempla obras 
constantes do Anexo 1 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 
(Obras civis: rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos e outras obras de arte) e 
que causará impacto ambiental com influência direta sobre a qualidade de vida da 
população da região central de Brasília, além de afetar diretamente unidades de 
conservação protegidas por lei, e dependerá de elaboração de Estudo de Impacto 



Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA, a 
serem submetidos à aprovação do IBRAM, órgão integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA responsável pelo licenciamento das avidades ou 
empreendimentos ulizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes de causar degradação ambiental.  

 

1.1.2.1 Fases do Licenciamento Ambiental 

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, definiu o conceito 
delicenciamento ambiental e estabeleceu as suas etapas. São elas: 

1. Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

2. Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou avidade 
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da 
qual constituem motivo determinante; 

3. Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da avidade ou empreendimento, 
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com 
as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

 

Licença Prévia (LP) 

Para a fase da Licença Prévia do projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos 

(VLT), na qual será analisada a viabilidade ambiental do empreendimento, será 
exigida apresentação da documentação pertinente à autuação de processo de 
licenciamento ambiental, conforme Instrução IBRAM nº 94, de 28 de maio de 2014. 

 

Devem ser observadas: 

 As manifestações dos órgãos de infraestrutura e planejamento urbano 
envolvidos (IPHAN, CEB, CAESB, NOVACAP, DER, DETRAN, SEGETH, 
DIVAL, SLU), em relação à implantação do empreendimento, deverão ser 
levadas em consideração na elaboração do projeto e cenários do EIA; 

 Os órgãos consulvos envolvidos poderão solicitar estudos específicos 
considerando a sua competência específica como: Levantamento Arqueológico 
(IPHAN) e outros definidos a partir da consulta a esses órgãos; 

 A manifestação da Superintendência de Unidade de Conservação, 
Biodiversidade e Água - SUCON do IBRAM quanto às unidades de 
conservação afetadas deverá ser condicionante em relação à implantação do 
projeto e deverá ser incorporada ao projeto, principalmente sobre a ARIE 
Riacho Fundo; 

 O Instituto Chico Mendes - ICMBio deverá ser consultado quanto à interferência 
na Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central, conforme Resolução 



CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010; 

 Deverão ser ouvidos o conselho Gestor da APA da Bacia dos Córregos Gama 
e Cabeça de Veado e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília; 

 Realizar inventário florestal para diagnóstico do meio biótico, no componente 
flora, bem como para a realização de supressão de vegetação, transporte de 
matéria-prima florestal e compensação florestal; 

 Apresentar outorga da Adasa para lançamento de drenagem em corpo hídrico; 

 Apontar a interferência do projeto com Áreas de Preservação Permanente; 

 A necessidade de complementação de informações prestadas no EIA ou 
quaisquer estudos/projetos deve ser prevista; 

 As soluções dadas para abastecimento hídrico, drenagem pluvial, esgotamento 
sanitário, coleta de resíduos e abastecimento elétrico devem estar claramente 
indicadas no EIA através de cartas consulta conclusivas ou estudos de 
capacidade de suporte, que devem considerar a ocupação total do 
empreendimento, bem como a contribuição das ocupações vizinhas, 
analisados de maneira integrada; 

 Avaliar a viabilidade técnica de implantação de sistemas de reuso de água e 
sistemas de infiltração de efluentes pluviais; 

 O projeto deverá privilegiar a existência de áreas verdes para minimizar a 
geração de efluentes pluviais, com o mínimo de áreas impermeabilizadas; 

 A obrigatoriedade de apresentação da previsão dos custos totais essenciais à 
implantação e à operação do empreendimento, na forma prevista nas 
Instruções IBRAM n° 076/2010 e n° 01/2013, no que couber, com vistas à 
elaboração do cálculo da compensação ambiental, será condicionada no corpo 
da Licença Prévia. 

 

2. Licença de Instalação (LI) 

Para a fase de emissão de Licença de Instalação na continuidade do processo de 
licenciamento ambiental, o interessado deverá primeiramente apresentar relatório que 
contenha o cumprimento de todas as exigências, condicionantes e restrições da 
Licença Prévia, sob pena de indeferimento do requerimento da nova licença 
ambiental. A Licença de Instalação autoriza a implantação do empreendimento e início 
das obras, que deverão se executadas conforme os projetos apresentados. As 
diretrizes para essa fase são: 

 O ideal é que sejam requeridas Licenças de Instalação por trecho com 
condicionantes, exigências e restrições adequadas ao trecho, respeitados os 
cronogramas sico-financeiros das obras e os prazos de vigência das licenças 
previstos na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; 

 No requerimento das Licenças de Instalação, o empreendedor deverá 
apresentar o Plano Básico Ambiental, com base nos estudos e avaliações 
apontados no EIA/RIMA, de forma conjugada com a fase de elaboração dos 



projetos de engenharia. O PBA deverá apresentar os cuidados e 
procedimentos ambientais a serem observados durante a construção do 
empreendimento, definidos em função da tipologia e das peculiaridades 
ambientais das áreas afetadas. O PBA deverá conter programa de controle 
ambiental das obras, programa de comunicação social, programas de 
monitoramento das águas, programa de gerenciamento de resíduos e plano de 
recuperação de áreas degradadas; 

 O empreendedor deverá apresentar o projeto execuvo das obras, 
especificando cada etapa de implantação com cronograma sico-financeiro 
detalhado; 

 Firmar Termo de Compromisso de Compensação Ambiental com o IBRAM, por 
ocasião da emissão da Licença de Instalação, conforme determina a Resolução 
CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006, após deliberação da Câmara de 
Compensação Ambiental e Florestal - CCAF; 

 Todas as outorgas prévias para captação de água e lançamento de efluentes 
que porventura sejam necessárias deverão ser apresentadas antes da emissão 
das Licenças de Instalação; 

 Em caso de necessidade de supressão de vegetação para a implantação das 
infraestruturas, o empreendedor deverá obter autorização específica para 
supressão vegetal junto ao órgão ambiental; 

 Os planos de recuperação de áreas degradadas devem ser realizados e 
finalizados durante a vigência das Licenças de Instalação; 

 A obrigatoriedade de execução das Compensações Ambiental e Florestal serão 
condicionadas no corpo das Licenças de Instalação, de acordo com os valores 
apresentados nos cronogramas físico-financeiros; 

 Para obter as Licenças de Instalação, será exigida a apresentação da 
aprovação do IPHAN; 

 O empreendedor deverá obter a Documentação de Origem Florestal – DOF 
para transporte de matéria-prima florestal, em caso de supressão de 
vegetação; 

 O empreendedor deverá elaborar o Projeto de Educação Ambiental – PEA, nos 
termos da legislação vigente. 

3. Licença de Operação (LO) 

Conforme a legislação vigente, a Licença de Operação autoriza a operação da 
avidade ou empreendimento, após a verificação do efevo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinadas para a operação. As diretrizes para esta fase são: 

 Para o projeto de implantação do VLT, as licenças de operação poderão ser 
requeridas por trecho, observado o cumprimento das condicionantes, 
exigências e restrições das licenças de instalação específicas para cada 
componente do complexo daquele trecho; 

 Será necessário apresentar outorgas de direito de uso para o lançamento de 



efluentes ou para captação de água; 

 Será necessário apresentar relatórios de execução dos planos de controle 
ambiental e planos de recuperação de áreas degradadas condos no PBA; 

 O IBRAM exigirá a execução parcial ou total dos Termos de Compromisso das 
Compensações Ambiental e Florestal, a depender dos prazos e cláusulas neles 
espulados; 

 O empreendedor deverá executar o Projeto de Educação Ambiental – PEA 
durante a vigência da Licença de Operação; 

 Para testes por trecho, poderá ser necessária a emissão de autorização pré-
operacional. 

1.1.2.2 Termo de Referência 

O Anexo II é o Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA. Tais diretrizes 
não atestam a viabilidade ambiental do empreendimento, que deverá ser submetido 
ao Licenciamento Ambiental conforme a legislação ambiental vigente. 

 

1.1.3 Via permanente: 

A denominada via permanente, estrutura que permitirá o tráfego dos veículos, deverá 
apresentar “estabilidade” adequada, de maneira a assegurar a operação comercial 
segura, bem como “elasticidade” adequada, de modo a garantir que os níveis de 
vibração transmitidos pela operação não ultrapassem os limites prescritos pelos 
códigos e leis e/ou normas técnicas vigentes. Devem ainda ser analisados os níveis 
de ruído primários que atingirão os receptores que existem ao longo da linha, tanto no 
período diurno quanto no período noturno, mais uma vez limitando-os aos limites 
legais. 

Além disso, a transmissão das tensões deve ser realizada de maneira harmônica, 
garantindo a sua vida útil e de seus componentes, garantindo segurança e conforto 
aos seus usuários e moradores lindeiros à via. 

Em relação à interferência com o meio no qual será inserido, os componentes para 
transposição de vias e passagens (pedestres e veículos) e o acabamento da via 
permanente devem ser compatíveis com as vias urbanas já existentes e a 
arquitetura/urbanismo da cidade. 

Deverá seguir as seguintes premissas e parâmetros: 

 No trecho da W3 as vias permanentes do VLT serão implantadas ao lado do 
canteiro central de forma a preservar a vegetação.  

 Bitola 1.435 mm 

 Velocidade máxima operacional: 70 km/h 

 Entrevia: ≥ 3,50 m 

 Superestrutura: Sistema LVT (Low Vibration Track) com dormentes bi-blocos 
de concreto assentados em concreto simples de regularização, com palmilhas 
e galochas. 



 Superestrutura para o eixo 4, da Estaca 1+600 até 5+300: Via sobre Lastro com 
dormentes de concreto protendido. 

 Infraestrutura: Concreto Armado sobre Concreto Rolado sobre Base de Brita 
Graduada Simples (BGS). 

 Infraestrutura para o eixo 4, da Estaca 1+600 até 5+300Trecho: Sublastro sobre 
solo natural com CBR > 8% 

 Perfil de roda (Norma UIC 510‐2 OR)  

 Superelevações de até 150mm poderão ser aplicáveis em vias segregadas ou 
trechos sem previsão de cruzamentos em nível 

 Curvas Horizontais (Raio Mínimo) 

o Vias Principais 25 m 

o Vias Secundárias 20 m 

 Curvas de Transição em vias Principais: 11 m (Clotóides) 

 Curvas Verticais (Raio Mínimo) 

o Côncava ou Convexa 350 m 

 Rampas ‐ Grau Máximo 7% ( = limite das rampas da W3 no SHS) 

 Nas paradas/estações 

o Declividade no ponto de parada do veículo 1% 

o Rampa Máxima (situação excepcional) 3% (= rampas da W3 e Portas 
de Correr Eletromecânicas) 

 

 

Na Fase I a via permanente está dividida em 3 eixos, e a Fase II possui só um eixo  

 

Figura 2 Desenho esquemático dos Eixos 

1.1.3.1 Eixo 1 



 Ponto Inicial: Estação Hípica 

 Ponto Final: Via W3 - CRS 516 - Concordância com os Eixos 2 e 3 

 Trecho Hípica (CM) até a W3, em via dupla, com entrevia mínima de 3,50 m, 
largura total de 7,20 m (via dupla), estações com duas plataformas laterais 

O Eixo 1 tem extensão de 1.900 m, onde salienta-se dois pontos notáveis: o viaduto 
sobre o metrô e acesso ao TAS (vão total de 90 m) e a interseção com o novo 
acesso ao TAS. 

A solução de Via Permanente rígida deverá ser adotada nesse trecho por se tratar de 
um sítio urbano (STS) que será objeto de intervenções de urbanização intensiva, ou 
seja, a via deverá se conjugar com as pavimentações adjacentes de pistas 
rodoviárias, calçadas e ciclovias. 

O perfil de terraplenagem adotado nesse trecho Hípica - W3 deverá adotar três 
premissas: 

 Perfil rente ao terreno natural e às vias urbanas construídas e projetadas no 
trecho entre a Via W3 e o Acesso ao TAS, no STS; 

 Perfil com diretriz de aterro no STS, a fim de garantir a eficiência da drenagem 
transversal à via permanente; e 

 Perfil em corte no trecho adjacente ao Centro de Manutenção - CM, visando 
reduzir as rampas de ingresso nos pátios de estacionamento. 

 
Figura 3 Trecho HIP/W3 

 

1.1.3.2 Eixo 2 

 Ponto Inicial: Via W3 - CRS 516 

 Ponto Final: Estação TAN - Ponto Final do Pátio Asa Norte 

 Trecho CRS 516 a SHNW: Sentido Sul-Norte, à direita do canteiro central da 
Via W3, em via singela, ocupando uma faixa de 3,70 m (2 x 1,85 m). Entrevia 
de 13,70 m (correspondente ao Canteiro Central de 10 m + 2 x 1,85 m de recuos 
laterais). O Eixo 2 tem extensão de 14.442 m. 

O traçado deve permitir o nivelamento entre estações cujos desníveis são menores 
que 20 cm e garantir as manobras previstas no plano de vias. 



A solução de Via Permanente rígida deverá ser adotada nesse trecho por se tratar de 
um sítio urbano (STS) que será objeto de intervenções de urbanização intensiva, ou 
seja, a via deverá se conjugar com as pavimentações adjacentes de pistas 
rodoviárias, calçadas e ciclovias. 

Em ambas as vias 1 e 2, laterais ao canteiro central da Via W3 a diretriz de projeto é 
de lançamento do perfil com topo do boleto do trilho rente ao pavimento atual da via 
urbana, com ajustes somente para correção de deformações. 

1.1.3.3 Eixo 3 

 Ponto Inicial: Via W3 - CRS 516 

 Ponto Final: Estação TAN - Ponto Final do Pátio Asa Norte 

 Trecho CRS 516 a SHNW, corresponde a Via 2: Sentido Norte-Sul, à esquerda 
do canteiro central da Via W3, em via singela, ocupando uma faixa de 3,70 m 
(2 x 1,85 m). Entrevia de 13,70 m (correspondente ao Canteiro Central de 10 
m + 2 x 1,85 m de recuos laterais). 

O Eixo 3 tem extensão de 14.404 m. Nesse eixo não se incorporam alterações de 
“greide” na Via W3, o alinhamento vertical será rigorosamente condicionado pelas 
cotas de pavimento da via, sendo alterados somente os trechos onde há abatimentos 
e deflexões incompatíveis com as normas de via permanente do sistema sobre trilhos. 

A solução de Via Permanente rígida deverá ser adotada nesse trecho por se tratar de 
um sítio urbano (STS) que será objeto de intervenções de urbanização intensiva, ou 
seja, a via deverá se conjugar com as pavimentações adjacentes de pistas 
rodoviárias, calçadas e ciclovias. 

Em ambas as vias 1 e 2, laterais ao canteiro central da Via W3 a diretriz de projeto é 
de lançamento do perfil com topo do boleto do trilho rente ao pavimento atual da via 
urbana, com ajustes somente para correção de deformações. 

Na Fase II- Linha 2 do VLT que tem como finalidade atender à demanda do Aeroporto 
JK, com traçado adjacente à Estrada Parque Aeroporto – EPAR, com estações no 
Terminal de Passageiros -TPS, na EPAR, na Estrada Parque Guará – EPGU até a 
estação Hípica quando se integra à Linha 1 – TAS – TAN, via W3 - a via permanente 
corresponde ao eixo 4. 

1.1.3.4  Eixo 4 

 Ponto Inicial: Estação Aeroporto Juscelino Kubistchek 

 Ponto Final: Estação Hípica- concordância com Eixo 1. 

 Trecho Aeroporto JK - Hípica, em via dupla, com entrevia mínima de 3,50 m, 
largura total de 7,20 m (via dupla), estações com duas plataformas laterais; 

O Eixo 4 tem extensão de 6.133 m. Trata-se do único segmento da linha do VLT com 
traçado em áreas em terreno natural, sem urbanização prevista. Dessa forma deve-
se adotar via permanente flexível, com lastro de brita, cuja interferência ambiental é 
minimizada. 

Nesse segmento são previstas três obras de artes especiais: 

 Viaduto da EPGU (Zoo), com extensão de 220 m, com gabarito vertical de 5,50 
m, sobre as quatro pistas da rodovia; 



 Ponte sobre o Riacho Fundo, à montante da ponte atual da EPAR, com 
extensão de 30 m; e 

 Viaduto sobre a EPDB (Balão do Aeroporto), com extensão de 140 m, sobre 
aspistas do BRT Sul, EPDB e Trincheira Rodoviária da EPDB (sentido Brasília). 

Trecho: AEROPORTO - EPAR 

O traçado geométrico da Linha 2 do VLT, a partir do seu ponto inicial no 
estacionamento adjacente ao TPS, tem como alinhamento o eixo do canteiro central 
da EPAR. Esse alinhamento foi adotado devido a consideração do projeto do viaduto 
de retorno na EPAR, concebido pelo DER/DF, cujos pilares se posicionam nos 
canteiros laterais da rodovia. 

Salienta-se que a opção de traçado mais adequada do ponto de vista urbanístico seria 
no canteiro lateral, cuja dimensão com 16 m de largura, comporta com folga a via 
permanente e a estação do VLT, evitando-se a impedância de interseções 
semaforizadas na rodovia. 

A primeira estação (Aeroporto) foi posicionada transversalmente ao TPS, com 
esquema operacional de manobra anterior à estação. Nesse mesmo alinhamento da 
estação estão os canteiros centrais dos bolsões de estacionamento, que deverão ser 
ampliados a fim de atender à circulação de pedestres e à via permanente. 

A circulação de tráfego nos bolsões de estacionamento deverá operar com 
interseções semaforizadas, sincronizadas com o sistema de sinalização do VLT, que 
deverá operar em baixa velocidade na aproximação da estação. 

A partir do bolsão de estacionamento do TPS o traçado se inscreve no canteiro central 
da EPAR, cuja geometria deverá sofrer realinhamentos, devendo ser também 
eliminados todos os retornos até os limites do setor de comércio e serviços do 
aeroporto. 

No ponto mediano do setor de comércio e serviços do aeroporto está proposta a 
segunda estação dessa linha 2, em frente ao antigo Terminal 2. 

No limite da unidade imobiliária do aeroporto (Lote AEB) o traçado deflete no sentido 
do Setor de Mansões Park Way, sendo prevista a travessia das via expressa e 
marginal da EPAR por meio de interseção semaforizada. 

Trecho: EPAR - EPDB 

O cruzamento com a EPDB ocorre em uma só obra em viaduto, com 150 m de vão 
total, sobre a alça de ingresso na trincheira da EPDB, sobre a própria EPDB e ainda 
o corredor do BRT-Sul. A OAE é projetada em curva, com raio de inscrição de 300 m, 
compatível com a velocidade máxima de 70 km/h. 

Trata-se de um ponto sensível do ponto de vista urbanístico, por isso foi proposta uma 
só obra em elevado, em estrutura metálica, a fim de minimizar as interferências com 
a paisagem. 

Em sequência o traçado busca o mesmo alinhamento do corredor do BRT-Sul, com 
declive em rampa máxima admitida de 7%. 

Trecho: EPAR - EPGU 

Na EPAR o traçado do VLT transcorre paralelo a uma distância de 15 m do bordo da 



futura ampliação da rodovia, mantendo-se no mesmo greide de implantação em aterro 
da via marginal. 

No mesmo alinhamento é projetada a Ponte sobre o Riacho Fundo, também em 
estrutura metálica com vão de 50 m. 

Na EPGU o alinhamento do eixo se posiciona entre as pistas do ramo de ingresso do 
trevo da EPGU/EPAR e os limites do lote do Jardim Zoológico, evitando-se ainda a 
interferência com o Duto da Petrobrás, cujo projeto foi obtido com essa finalidade. 

A terceira estação dessa Linha 2 está proposta junto ao acesso ao Zoológico de 
Brasília, e ainda ao lado das paradas de ônibus da EPGU. Essa disposição favorece 
a transferência de passageiros entre os modais, nos dois sentidos de circulação da 
EPGU. 

Como na EPDB, o cruzamento da EPGU se dá em viaduto metálico leve sobre as vias 
marginais e expressas da rodovia, sendo o vão total de 220 m, cruzando o 
“queroduto”, com encontro na via de acesso ao Setor Hípico. Essa OAE está projetada 
em rampa, com raio de inscrição de 100 m, devendo requerer restrição de velocidade 
do VLT da ordem de 30 km/h. 

O último segmento do traçado corresponde a inscrição no Setor Hípico, adjacente a 8 
m do seu bordo de duplicação. O trecho é em aclive com rampas ascendentes da 
ordem de 4 % e 7% na concordância com a cota da estação hípica. 

O perfil de terraplenagem adotado nesse trecho deverá adotar as premissas: 

 No Eixo 4 a diretriz de traçado mantém greide rente às áreas urbanizadas da 
estaca 0+000 até a fronteira do Sítio Aeroportuário na estaca 1+600. 

 A partir desse ponto e até a Estação ZOO, na EPGU, o perfil do topo do boleto 
se posiciona sempre em aterro, a fim de garantir o escoamento natural das 
águas pluviais em dispositivos de coleta e lançamento local. Busca-se ainda 
nesse trecho adequar 

1.1.4 Obras de arte especiais - pontes e viadutos (OAE) 

Na concepção urbanística e de traçado do VLT/W3 optou-se por atender às travessias 
de faixas de domínio das rodovias e do metrô na forma de elevados ferroviários. 

No Trecho Hípica - TAN - só é proposta uma OAE, em viaduto ferroviário, sobre a 
linha do Metrô/DF e acesso ao TAS. 

O Viaduto sobre o Metrô/DF e Acesso ao TAS tem implantação esconsa em relação 
ao eixo do metrô, pelo fato da linha do VLT estar alinhada com os lotes do Setor 
Terminal Sul - STS. 

O viaduto é composto de quatro vãos, sendo os encontros com vãos de 15 m e os 
vãos centrais com 30 m. Nessa disposição os pilares e taludes se situam sempre fora 
da faixa de domínio do metrô. 

As figuras a seguir apresentam as disposições em planta e perfil da OAE. 



 

Figura 4 Viaduto sobre a linha do Metrô/DF e acesso ao TAS - Planta 

 

Figura 5 Viaduto sobre a linha do Metrô/DF e acesso ao TAS - Perfil 

No Trecho Aeroporto - Hípica são propostas 3 OAE. 

O Viaduto sobre a EPGU tem implantação em curva, com raio de inscrição de 100 
m, com perfil em rampa ascendente no sentido do Setor Hípico, com 6.4594% e 
1.7930%. 

A disposição dos vãos e pilares busca evitar interferências com as vias expressas e 
marginais da EPGU, sendo localizados nos canteiros centrais e laterais da rodovia, 
com vãos entre 20 m e 35 m. 



 

Figura 6 Viaduto sobre a EPGU - Planta 

A Ponte sobre o Riacho Fundo tem implantação à montante da ponte existente 
construída pelo DER/DF, guardando-se a distância de 7 m entre as duas obras. 
Ambas as obras deverão ser niveladas na mesma cota, para isso a cota do boleto do 
trilho do VLT foi posicionada 40 cm acima da cota de tabuleiro da ponte rodoviária. 

O vão total projetado é de 50 m, em dois vãos de 25 m, sendo 15 m mais extensa que 
a ponte existente, a fim de garantir que os encontros possam ser taludados. 



 

Figura 7 Ponte sobre o Riacho fundo - Planta 

O viaduto proposto sobre a EPDB tem vão total de 150 m, a ser implantado sobre 
três eixos viários: O acesso à trincheira da EPDB, as pistas expressas da EPDB e a 
pista do corredor do BRT Sul. 

O traçado geométrico do VLT nesse trecho tem inscrição em curva com raio de 300 
m, o que permite que os veículos operem com velocidade de 70 km/h. 

Os vãos intermediários variam entre 20 m e 35 m, com pilares posicionados sempre 
nas laterais das pistas e canteiro central da EPDB. 

 

Figura 8 Viaduto sobre a EPDB - Planta 



1.1.5 Estações 

 

Para todo sistema da Fase I está prevista a implantação de 16km km em via 
permanente dupla e 28 estações, das quais 3 (três) serão locais de integração –
_Ônibus/VLT assim definidos: 

 TAS - Terminal Asa Sul 

 EMO - Estação do Eixo Monumental 

 TAN - Terminal Asa Norte 

1.1.5.1 Estações  

Para a Fase I estão previstas 24 estações, conforme localização de referência*:  

Tabela 2 Localização das Estações 



 

*Premissas para localização proposta: 

 Ao longo de todo o Plano Piloto as estações de VLT estão dispostas a uma 
distância média de 700m umas das outras. 

 Partindo da Asa Sul, tem-se a Estação TAS (pátio de manobras), a partir 
daí as estações coincidem com os estacionamentos existentes nas 
entrequadras: 515/516, 513/514, 511/512, 509/510, 507/508, 505/506, 
503/504. A última estação da Asa Sul é a Estação Sarah, no SMHS. 

 

A Zona Central contará com as Estações Alongadas SCS/Pátio Brasil e SCN/Brasília 
Shopping. Assim como o TAS e o TAN, as Estações SCS e SCN serão alongadas, 
com o objetivo de abrigar uma significativa população que utilizará o sistema VLT, 
dado a intensa concentração de trabalho, comércio, serviços e lazer destas duas 
regiões. 

Para a Fase II estão previstas 4 estações:  2 Estações Aeroporto (no Terminal de 
Passageiros – TPS), 1 na EPAR, 1 na Estrada Parque Guará – EPGU. 

 

Quando couber, deverão ser respeitados as premissas: 

 Serão implantadas no canteiro central que manterá a largura original de 10m 
em todo o seu percurso. 

 Devem causar o mínimo impacto na paisagem da avenida de forma com o 
cercamento baixo e as linhas de bloqueios para o bilhete eletrônico integradas 
ao tratamento urbanístico. 

 As estações serão fechadas, delimitadas por barreiras físicas entre a área paga 
e livre, com acesso por meio de linha de bloqueios. 

 

Premissas para as plataformas de embarque e desembarque: 

 Deve considerar para o dimensionamento composição do VLT com 45 metros 
de comprimento, 2,65 metros de largura, piso baixo com 30 cm de altura, 7 
(sete) articulações, 6 portas externas de ambos os lados para embarque e 
desembarque de passageiros, velocidade máxima de 70 km/hora e a uma 
velocidade média operacional de 26 km/hora. 



 As plataformas contarão com portas estilo screen door, que se abrirão em 
sincronia com as portas dos trens; 

 Deverão ser implantadas junto as estruturas operacionais das estações, no 
canteiro central. 

Parâmetros para todas as Estações: 

 Tipo: Estação Fechada 

 Total de Estações: 25 não segregadas 

 Iluminação ambiente. 

 Gabinete Técnico: Sala Técnica para sistemas de Energia, Semaforização, 
Telecomunicações, Sinalização, SCAP e SCA. 

 Bilhetagem/Bloqueios (SCAP): linha de bloqueios (Normal e PNE) 

 Sistema de Transmissão de Dados: rede de dados, fibra e rede wi‐fi. 

 Sistema de Multimídia: sonorização, relógio, painel de LED (informação de 
destino e hora) 

 Sistema de Monitoração Eletrônica: Câmeras IP (Fixas e Móveis) e Gravador 
de Vídeo (NVR). 

 Portas de Plataforma: Altura 1,7 m. 

 Sistema de Comunicações Fixas: Telefones IP (sala técnica e linha de 
bloqueios) 

 Sistema de Controle de Acesso: Controle de entrada na Sala Técnica 

 Tempo de parada nas estações: 20 s 

 Tempo de manobra: 

o Terminal TAS: 3 minutos 

o Terminal TAN: 3 minutos 

 Horas‐pico: 

o Manhã 06:00h - 09:00h 

o Tarde 16:00h - 19:30h 

Além das premissas e dos parâmetros apresentados, para qualquer proposta de 
alteração das localizações previstas, deve-se utilizar como principal critério para 
aceitação da mudança, a facilidade de transferência entre os modais, assim como a 
sua disposição nos locais de maior produção e atração de viagens. 

1.1.5.2 Terminal de Integração Asa Sul -TAS: 

Terminal de Integração Asa Sul – TAS será um “hub” de integração sistemas do 
transporte urbano de passageiros, e funcionará como uma das estações intermodais 
principais da cidade, dentro da rede de transporte público, atendendo as linhas de 
ônibus, metrô, BRT e VLT. 

A edificação do Terminal Rodoviário Asa Sul, já existente em terreno com uso restrito 



a atividade “terminal rodoviário”, poderá ter seu uso e gabarito alterados para adaptar-
se às demandas decorridas do grande fluxo de usuários dos sistemas de transporte. 
Estas novas edificações, totalmente integradas ao terminal existente, poderão ter 
atividades de apoio, comércio e serviços e contarão, por exemplo, com três prédios 
independentes e complementares. Os prédios obedecerão a uma disposição 
periférica, de maneira a privilegiar um forte eixo de circulação de pedestres, que liga 
a Estação VLT-Terminal TAS-Estação do Metrô.  

1.1.5.3 EMO - Estação do Eixo Monumental 

A Estação Eixo Monumental é um importante “nó” de mobilidade dentro das 
características particulares dos principais eixos de transporte do Plano Piloto. Em um 
primeiro momento, a Estação, estrategicamente localizada no cruzamento da Via W3 
com o Eixo Monumental, fará a integração com as linhas circulares nas vias S1 e N1 
e, futuramente, com a Linha 02 do VLT, a ser implantada, conforme dispõe o PDTU.  

1.1.5.4 Terminal de Integração Asa Norte – TAN 

O Terminal de Integração Asa Norte – TAN será mais um ponto de integração do 
sistema de transporte urbano de passageiros, e funcionará como suporte aos volumes 
concentrados de transferência da estrutura de ônibus ao modal VLT. 

A edificação do Terminal Rodoviário  será construída paralela à rua e imediatamente 
em frente à última parada do VLT, de maneira a orientar o percurso do pedestre 
vencendo uma distância curta entre uma e outra estação. 

 

1.1.6 Ligação das Quadras 600/900 

A Fase III se refere a ligação entre as quadras 600 e 900 que será feita através da 
malha cicloviária que cruza a cidade no sentido longitudinal e transversal. Esta malha 
seguirá o Plano de Estrutura Cicloviária existente para o Distrito Federal, mas terá 
uma complementação de 21 km das ciclovias projetadas e não construídas e mais 70 
km de novas ciclovias, de maneira a complementar o sistema como um todo. O 
objetivo é fortalecer e possibilitar a ligação da estrutura cicloviária com as estações 
de metro e de VLT. 

A malha cicloviária existente apresenta vários pontos de descontinuidade. Nesses 
pontos, foram propostas complementações da estrutura existente com os novos 
percursos de ciclovia sugerida na cor azul. Áreas adensadas e com potencial para a 
implantação de novas estruturas cicloviárias nos setores centrais (Setor Bancário, 
Setor de Autarquias) foram contemplados com a integração à malha cicloviária aqui 
projetada 



 

Figura 9 Ciclovias Planta Geral 

As ciclovias serão reformadas e complementadas de maneira a padronizar o 
acabamento, com pintura a base de resina acrílica de alto desempenho. Os passeios 
serão executados com pavimentação de terra compactada, brita, concreto base de 10 
cm e acabamento em concreto simples de 8 cm de espessura, e meio fio cordão de 8 
cm, padrão Novacap.  

As ciclovias existentes somam 78 km no total (na figura, em vermelho). Estas ciclovias 
devem ser recuperadas e devem adotar o padrão proposto. As ciclovias aqui 
projetadas somam 21 km (no mapa acima, em alaranjado) e as novas ciclovias domam 
73 km no total (no mapa acima, em azul). 

O padrão de acabamento das ciclovias propostas seguirá o mesmo padrão das 
executadas: cimentado natural com linha de bordo na cor vermelha, linha de divisão 
de fluxo na cor amarela e sinalização na cor branca, em consonância com o Manual 
Brasileiro de Sinalização de trânsito, volume IV (DENATRAM, 2007). 

De acordo com o Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 
Bicicletas nas Cidades (Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 
2007), uma das medidas fundamentais para aumentar a segurança é a previsão de 
iluminação pública nas ciclovias. 

Assim, deverão ser instalados postes de LED com altura máxima de h=4,0m, 
espaçados a cada 12m proposto, para garantir boa quantidade de lumens aos 
ciclistas. Além disso, há previsão de tachas de LED solares a fim de guiar os ciclistas 
e evitar acidentes em locais críticos. 

Serão implementados 214 racks de patinetes e bicicletas, calculados em distancias 
apropriadas seguindo normas internacionais (cerca de 300 metros) para possibilitar 
melhor o compartilhamento e a mobilidade ativa.  

A distância entre pontos de racks de bicicletas e patinetes é fundamental para o 
sucesso de um sistema de compartilhamento de mobilidade ativa. As estações não 
devem ter mais de 300 metros de distância entre si. (Fonte: NACTO, 2018) 



 

Figura 10 Ciclovias e localização de racks - Asa Sul 

 

Figura 11 Ciclovias e localização de racks - Asa Norte 

Mini praças serão projetadas atrás dos comércios locais, para integração com o 
sistema de ciclovias e a superquadra, alinhadas com o percurso perimetral de 
circulação da entrequadra. Serão previstas 60 mini praças, na Asa Sul e Asa Norte, 
com elementos vegetais, diferenciação de pisos e mobiliário urbano (mesas, bancos 
e cadeiras móveis). 



 

Figura 12 Mini Praças Asa Sul 

 

Figura 13 Mini Praças Asa Norte 

Por fim, as passagens subterrâneas existentes, que ligam os Eixos L e W e passam 
sob o Eixão, serão reformadas e adaptadas à legislação de acessibilidade, aonde 
possível. A entrada das passagens será retificada e expandida, as rampas de acesso 
recuperadas e reformadas, a iluminação complementada e novas escadas serão 
propostas.  



 

Figura 14- Passagem Subterrânea retificada 

 

Figura 15 - Passagem Subterrânea retificada 

Quantitativos 

 Racks e patinetes = 214 total 

 Ciclovias existentes = 78 km no total 

 Ciclovias projetadas (mas não executadas) = 21 km no total 

 Ciclovias novas = 73 km no total 

 Mini praças = 60 unidades no total 

 Passagens subterrâneas a serem retificadas:  



o Área de viaduto suspenso = 120m² 

o Muro de contenção (altura 396cm) a construir = 47,4m 

o Muro de contenção (altura 396cm) a demolir = 11,45m 

o Área de expansão de piso de passarela = 176,5m² 

o total de 32 acessos, sendo 16 na asa sul e 16 na asa norte 

 

1.1.7 Complexo de Manutenção do Material Rodante 

Do Projeto Básico do Sistema de Metrô Leve de Brasília – Edital de Licitação –
Concorrência Nº 004/2008, precedente do VLT, foi extraído a prancha do Complexo 
de Manutenção, tendo sido inserida na base cartográfica do atual anteprojeto, a fim 
de garantir a inserção geométrica precisa do traçado com aproveitamento do pátio de 
estacionamento de trens e oficinas. 

A figura a seguir, apresenta a planta de situação do Complexo de Manutenção 

 

Figura 16 complexo de manutenção 

Para se estruturar um complexo de manutenção que atenda às necessidades da frota 
de material rodante, sistemas fixos, via permanente e edificações, devem ser 
consideradas as características e os equipamentos que permitam a realização das 
diversas atividades da manutenção.  

 

1.1.7.1 FUNCIONALIDADES DO COMPLEXO DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL 
RODANTE 

 

Diretrizes apresentadas no ANEXO IX. 

 

1.2 MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS  

Prazo: O programa de manutenção deve durar por todo o prazo da concessão, para 
todas as Fases I, II e III. 

As obras civis devem ter suas características técnicas e operacionais preservadas por 



meio de um conjunto de operações corretivas e rotineiras e, quando o caso, de 
emergência que devem ser prestadas pela concessionária responsável pelo sistema. 

O programa de manutenção deve ser dimensionado de acordo com as normas e 
padronizações de referência do DNIT e devem abordar todo o sistema VLT-W3, a 
saber, via permanente, inclusive OAE, canteiro, estações e terminais, além da própria 
via W3 sul e norte. 

  



SISTEMAS FIXOS: 

1.1 SISTEMA DE ENERGIA 

O Sistema de energia tem como objetivo principal suprir todos os Sistemas envolvidos, 
como: Material Rodante, Sistemas, Estações de Passageiros e todos os dispositivos 
ou Sistemas pertinentes à perfeita operação do VLT, devendo ser garantido os níveis 
de segurança, rapidez no atendimento em situações normais e de emergência, 
garantir o desempenho operacional e estruturado de modo a permitir uma interação 
dinâmica entre os diversos sistemas que estarão implantados, como: Centro de 
Controle Operacional (CCO), Pátio de Manutenção, embarcados nos VLTs, nas 
Estações de passageiros e inclusive nas próprias Subestações de energia e nas vias 
por onde trafegará o VLT. 

O Sistema de Energia será composto pelos seguintes sistemas: 

 Sistema de Alimentação Elétrica de Alta Tensão (SAT) 

 Sistema de Alimentação Elétrica de Média Tensão (SMT) 

 Sistema de Alimentação Elétrica de Baixa Tensão (SBT) 

 Sistema de Alimentação Elétrica de Tração (STR) 

 Sistema de Alimentação Elétrica -Rede Aérea 

1.1.1 Sistema de Alimentação Elétrica de Alta Tensão (SAT) 

O sistema de Energia - Alta Tensão será responsável por suprir o Veículo Leve 
sobre Trilhos - VLT, nas tensões de 138Kv/13,8Kv, tendo como parâmetros as 
Normas Técnicas pertinentes e, principalmente, as Normas e Padrões da CEB 
Distribuição S/A, bem como, as exigências de qualidade e confiabilidade requeridas 
para atendimento ao novo modal de transporte a ser implantado na avenida W-3 Sul 
e Norte e Aeroporto da cidade de Brasília - Distrito Federal. 

O projeto do sistema de alimentação elétrica da Linha do VLT deve orientar-se, na 
sua concepção, pela otimização da relação custo-benefício das instalações, dentro 
dos padrões de confiabilidade, requeridos por um sistema de transporte de massa 
com as características de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).  

O Sistema de Energia deverá ser concebido e implantado para atender aos requisitos 
de projeto de alta confiabilidade, disponibilidade e segurança, em sistemas de missão 
crítica. 

A conexão da infraestrutura de energia elétrica do sistema elétrico do VLT ao sistema 
elétrico da concessionária de distribuição de energia elétrica se dará em 138 kV, nas 
subestações VLT-1 e VLT-2, por meio de linhas subterrâneas de distribuição, cujas 
condições de projetos serão definidos pela CEB Distribuição à época da consulta da 
forma de atendimento. 

 

1.1.1.1 Infraestrutura de Energia Elétrica em 138Kv 

O Sistema de Tração do VLT será constituído de: 



-  2 subestações transformadoras 138 kV/13,8kV - VLT-1 E VLT-2  (SE VLT - 1 e SE 
VLT -2), a ser construída nas proximidades do Centro de Manutenção do VLT, 
localizado no Setor Hípico, e no final da Asa Norte, conectadas ao sistema elétrico da 
concessionária de distribuição energia elétrica em 138 kV que deverão ser 
alimentadas pelas 2 linhas subterrâneas de distribuição - 138 kV circuito duplo, 
denominadas LD1 (SE HÍPICA x SE VLT-1) e LD2 (SE NOROESTE x SE VLT-2). 

As subestações terão a capacidade instalada suficiente para atender as cargas das 
Subestações Retificadoras (SR), localizadas na Av. W3 Sul e Norte e no Ramal 
Aeroporto, bem como a Estação Transformadora do Centro de manutenção. 

1.1.2 Sistema de Alimentação Elétrica de Média Tensão (SMT) 

O sistema de Energia - Alta Média será responsável por suprir o Veículo Leve sobre 
Trilhos - VLT, nas tensões de 13,8Kv, tendo como parâmetros as Normas Técnicas 
pertinentes e, principalmente, as Normas e Padrões da CEB Distribuição S/A e, as 
exigências de qualidade e confiabilidade, para atendimento ao novo sistema de 
transporte a ser implantado na avenida W-3 Sul e Norte e ramal Aeroporto da cidade 
de Brasília.  

Deverão ser fornecidos quaisquer equipamentos, materiais e acessórios (como 
Armários, Painéis, Quadros, Bastidores, Fios, Cabos, módulos cartões, etc), 
ferramentas de software e configuração dos equipamentos SMT (e seus 
sobressalentes), que compõem o além da montagem e instalação necessários, 
correspondentes às alimentações em média tensão e subestações citadas. 

O fornecimento de energia para os trens é feito por rede aérea em corrente contínua 
na classe de tensão de 750 Vcc. 

O regime de tração será do tipo “Heavy Traction”, Classe VI, de acordo com as 
recomendações da norma IEC 60146.  

O retorno da corrente será efetuado pelos trilhos de rolamento com a interligação dos 
quatro trilhos das duas vias em paralelo.  

A distribuição da corrente retificada deverá ser realizada separadamente por sentido 
de via, de modo que se possa desligar ou alimentar um dos sentidos das vias sem 
fazê-lo na outra.  Entretanto, em caso de necessidade operacional, ambos os sentidos 
podem permanecer eletricamente ligados, através dos contatores de equalização.  

O sistema de Rede Aérea deverá ser projetado, seguindo diretrizes de simplicidade 
construtiva, fácil manutenção e alta confiabilidade.  

As estações receberão alimentação diretamente da Concessionária de Distribuição 
Elétrica de Brasília (CEB) em baixa tensão (380/220 Vac), alimentará o Quadro de 
Distribuição Geral (QDG) que por sua vez alimentará somente as cargas destas 
estações. No Pátio de Manutenção deverá ser também prevista a entrada do Grupo 
Gerador Diesel (GGD) que assumirá as cargas essenciais em caso de falha na 
alimentação principal. Essas alimentações não fazem parte do escopo desta 
Especificação.  

A operação do sistema de alimentação elétrica deverá ser baseada numa concepção 
de centralização total com todas as subestações Retificadoras.  



1.1.3 Sistema de Alimentação Elétrica de Baixa Tensão (SBT) 

As alimentações elétricas das estações serão diretamente da rede de distribuição de 
Baixa Tensão da Concessionária de Energia Elétrica de Brasília (CEB).  

As alimentações elétricas do Complexo Operacional e de Manutenção e Pátios serão 
alimentados pelo Sistema de Alimentação Elétrica de Alta Tensão (SAT), por tal 
motivo teremos transformadores trifásicos de força, abaixadores nas tensões de 13,8 
kV - 380/220 V - 60 Hz, para distribuição. 

Todos os equipamentos e circuitos do sistema de alimentação das Estações, CCO e 
Pátio deverão, onde não mencionados explicitamente em contrário, obedecer às 
seguintes características. 

Corrente Alternada 

 Sistema trifásico com neutro aterrado (ou monofásico) - TN-S: 5 condutores (a 
2 ou 3 condutores);  

 Classe de tensão de isolamento nominal: 600V;  

 Tensão nominal entre fases (fase/neutro): 380V (220V);  

 Tensão máxima de operação (fase/neutro): 418 V (242V);  

 Tensão mínima de operação (fase/neutro): 342 V (198V);  

 Frequência nominal: 60 Hz;  

 Nível de curto-circuito máximo: 30kA;  

 Neutro do sistema: aterrado. 

Corrente Continua 

 Sistema: a 2 condutores;  

 Classe de tensão de isolamento nominal: 250 V;  

 Tensão nominal: 125 Vcc;  

 Tensão mínima de operação: 106 V;  

 Tensão máxima de operação: 135 V;  

 Nível de curto-circuito: 10 kA. 

Sistema de Controle 

 Tensão nominal de BT: 127 Vca (+/- 10%)  

A fabricação das caixas de entrada dos tipos CEM - Caixa de Entrada e Medição de 
Energia em 220 V e transformação em 220/127 V deverão seguir os padrões definidos 
nas Normas da Concessionária. 

 

1.1.4 Sistema de Alimentação Elétrica de Tração (STR) 

As alimentações elétricas dos trens (veículos) serão obtidas diretamente da rede de 
distribuição das subestações retificadoras, através dos transformadores para os 



grupos retificadores e cubículos de 750Vcc. 

1.1.5 Sistema de Alimentação Elétrica - Rede Aérea 

O fornecimento de alimentação elétrica para a Rede Aérea do VLT, será através do 
Sistema de Tração, em 750Vcc, a partir das subestações retificadoras. 

O Sistema de Tração fornecerá todos os equipamentos das subestações retificadoras, 
compostos de transformadores para os grupos retificadores e cubículos de 750Vcc, 
contendo grupos transformadores retificadores a diodos de silício, seccionadoras 
bipolares, disjuntores extra rápidos, seccionadoras de isolação, contatores de 
equalização, seccionadoras de retorno, entre outros destinados à alimentação das 
vias operacionais. 

Estão incluídos no Sistema de Tração, todos os dispositivos de comando, proteção, 
controle, sinalização, transdutores, cabos de força e controle, conectores, 
chumbadores, eventuais filtros harmônicos que se façam necessários, desde as 
muflas terminais e/ou conectores necessários no primário do transformador até o 
cabeamento para conexão com as catenárias e as vias. 

Estão inclusos ainda os cabos de força em 750Vcc entre cubículos de retorno 
(alimentadores negativos) e trilhos de rolamento, bem como cabos de força em 
750Vcc e conexão entre cubículos de saídas positivas (alimentadores positivos) e 
catenárias, exceto as seccionadoras da Rede Aérea. 

A configuração da rede Aérea deverá ser baseada no requisito do “Zig-Zag” 
(poligonação), seno em linha reta e curva. 

1.1.6 Uso de Alimentação por Rede Aérea 

O Sistema de Energia do VLT proposto é composto pelos seguintes subsistemas: 

 Subsistema de DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA: formado por subestações primária 

de 138Kv (2) e subestações retificadoras (SR) 13,8Kv/750Vcc-Tração (16); 

 Subsistema de ALIMENTAÇÃO AÉREA: composto pela Rede Aérea de 

Tração, em 750Vcc. 

Os veículos VLTs são alimentados em 750Vcc através dos pantógrafos que se 
conectam na rede aérea (Subsistema de Alimentação). 

1.2 SISTEMA SEMAFÓRICO 

1.2.1 Sistema de controle semafórico - SCS 

O Sistema de Controle Semafórico tem como objetivo principal controlar e gerenciar 
a movimentação de: veículos/veículos, veículos/pedestres, veículos/VLT e 
VLT/pedestres nas intersecções relacionadas ao projeto VLT, permitindo a passagem 
dos VLTs pelas regiões de cruzamento de forma a não prejudicar o escoamento dos 
veículos do viário, garantindo a segurança, tanto dos usuários do sistema, quanto dos 
envolvidos indiretamente (motoristas de outros veículos e pedestres). 

A condução do VLT se dará obedecendo ao princípio de Marcha à Vista, sendo 
realizada pelo seu condutor, o qual será responsável por todos os comandos de 
aceleração, frenagem, abertura e fechamento de portas do VLT. 



O Sistema de Controle Semafórico- SCS deve ser desenvolvido de maneira que 
garanta alta disponibilidade e confiabilidade de seus componentes e do sistema em 
si. 

Deverão ser observadas e atendidas ás normas e regulamentação que envolve esse 
tipo de fornecimento e também em relação á execução dos serviços em vias públicas. 

O Sistema de Controle Semafórico- SCS deverá permitir o gerenciamento e a 
operação dos cruzamentos em tempo real e também em tempo fixo (em caso de 
ausência de comunicação entre controladores semafóricos e o sistema de controle 
semafórico centralizado). 

1.3 SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

O Sistema de Telecomunicações tem como objetivo principal dar suporte às 
comunicações de voz, dados e imagens para suporte à operação, manutenção e 
administração do Sistema VLT, garantir os níveis de segurança, rapidez no 
atendimento em situações normais e de emergência, garantir o desempenho 
operacional e estruturar os meios de comunicação para permitir uma interação 
dinâmica entre os diversos sistemas que estarão implantados no Centro de Controle 
Operacional (CCO), Pátio de Manutenção, embarcados nos VLTs, nas Estações de 
passageiros, nas Subestações de energia e nas vias por onde trafegará o VLT. 

A alimentação dos equipamentos do STC deverá ser de responsabilidade do Sistema 
de Alimentação Elétrica. Deverão ser alimentados a partir de um Sistema Ininterrupto 
de Energia para garantir sua disponibilidade operacional quando da falta de energia 
da fonte principal. 

Os equipamentos do Sistema de Telecomunicações deverão enviar os alarmes de 
falhas para o Sistema de Apoio à Manutenção (SAM) que deverá ser instalado na sala 
do Centro de Informação e Manutenção- CIM, no Centro de Controle Operacional-
CCO (O SAM é escopo de fornecimento do Sistema de Controle Centralizado - SCC). 
O protocolo de comunicação deverá ser definido na especificação técnica de requisito 
dos sistemas, podendo ser SNMP, IEC104, WebServer, OPC, entre outros. 

O Sistema de Telecomunicações será composto pelos seguintes sistemas:  

 Sistema de Transmissão de Dados - STD 

 Sistema de Comunicações Fixas - SCF 

 Sistema de Radiocomunicação - SRC  

 Sistema de Monitoração Eletrônica - SME  

 Sistema de Multimídia - SMM 

1.4 SISTEMA DE TRANSMISSÃO DADOS - STD 

O sistema de Transmissão de Dados (STD) será responsável por interligar todas as 
localidades do Sistema VLT de modo a viabilizar e dar suporte a todas as 
comunicações de dados, voz e imagens necessárias e ele próprio e aos sistemas 
usuários. Para isso o STD será composto pela Rede de Dados, Rede de Fibra Óptica 
e Rede Wi-Fi. 

O Sistema de Transmissão de Dados (STD) deverá ser concebido e implantado para 



atender aos requisitos de projeto de alta confiabilidade, disponibilidade e segurança, 
em sistemas de missão crítica. 

Rede Wi-Fi 

Deve ser prevista a cobertura Wi-Fi ao longo da via de circulação do VLT e na região 
do Pátio de Manutenção. 

1.5 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS - SCF 

O Sistema de Comunicações Fixas (SCF) deverá viabilizar as comunicações de voz 
internas ou externas, tanto administrativas como operacionais, no CCO, no Pátio de 
Manutenção, nas Estações de passageiros e Subestações de energia do Sistema 
VLT. 

Todas as comunicações do SCF cuja origem ou destino seja a Sala de Controle do 
CCO deverão ser gravadas e armazenadas para posterior verificação. 

1.6 SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO - SRC 

O Sistema de Radiocomunicação será responsável pela comunicação entre 
funcionários, numa área de cobertura que se estende por todo o trecho percorrido 
pelos VLTs, incluindo a Sala do CCO, Pátio de Manutenção (vias do pátio, oficinas e 
áreas administrativas), as estações de passageiros, subestações de energia e interior 
dos VLTs. 

1.7 SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - SME 

O Sistema de Monitoração Eletrônica (SME) corresponde ao sistema de 
monitoramento por imagem dos diversos espaços das estações de passageiros, 
subestações de energia, pátio de manutenção, ao longo da via e cruzamentos com a 
via pública, servindo ao pessoal operativo, pessoal da manutenção e pessoal da 
segurança do Sistema VLT.  

As câmeras do SME deverão poder operar com baixíssima luminosidade sem que 
haja qualquer deficiência na visualização da imagem, mesmo nos casos das imagens 
em preto e branco, geradas nestas condições. 

Para localidades onde houver necessidade comprovada, por deficiência na 
iluminação, as câmeras deverão possuir dispositivo IR integrado. 

As câmeras do SME deverão estar associadas a uma determinada localidade de 
acordo com sua proximidade e as imagens deverão ser gravadas localmente e 
digitalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana em equipamento NVR. A gravação 
do vídeo de cada câmera deverá ser identificada com o nome do local, data, hora, 
minuto e segundo, para posterior recuperação e análise da imagem de vídeo. 

1.8 SISTEMA DE MULTIMÍDIA - SMM 

O Sistema de Multimídia será responsável por disponibilizar informação visual e 
sonora (de forma sincronizada ou não) aos usuários e funcionários, através de 
Sistema de Sonorização e dos Painéis de Informação Variável (painéis de LED). 

Devem ser fornecidas informações de horários em tempo real (mensagens em viva 
voz ou pré-gravadas) aos usuários, através de painéis de LED e alto-falantes 
instalados nas estações de passageiros dispostos em cada plataforma de embarque. 
Além do campo relacionado a informações institucionais e horárias, o painel de LED 



deverá prever um campo específico onde será apresentada as informações aos 
usuários relacionadas ao Sistema de Sinalização e Controle (por exemplo: previsão 
de partida/chegada e destino do VLT).  

 

1.9 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO 

O Sistema de Sinalização e Controle será composto pelos seguintes Sistemas: 

 Sistema de Sinalização e Controle (SSC); 

 Sistema de Controle Centralizado (SCC). 

Deverão ser estabelecidas as interfaces entre o sistema de sinalização e controle 
centralizado e os demais sistemas operacionais e o projeto civil para que se possa ter 
completeza no tratamento e atendimento aos requisitos especificados para o projeto 
VLT. 

1.9.1 Sistema de Sinalização e Controle (SSC) 

O Sistema de Sinalização e Controle tem como objetivo principal proporcionar um 
nível de automação compatível com operação em Marcha à Vista. Este Sistema 
deverá ser responsável por desempenhar funções de segurança (função do 
intertravamento) e de rastreamento não vital dos veículos ao longo da via principal e 
vias do pátio. 

Os principais componentes do Sistema de Sinalização e Controle estão descritos a 
seguir. O Sistema de Sinalização e Controle e seus equipamentos devem atender ao 
padrão SIL 3 ou superior, conforme normas EN 50126, EN 50128 e EN 50129. 

A alimentação dos equipamentos do SSC deverá ser de responsabilidade do Sistema 
de Alimentação Elétrica. Deverão ser alimentados a partir de um Sistema Ininterrupto 
de Energia para garantir sua disponibilidade operacional quando da falta de energia 
da fonte principal. 

Intertravamentos  

O objetivo do intertravamento será o de controlar os elementos de via e permitir o 
alinhamento de rotas seguras nas regiões de AMV (função vital). 

Cada área sinalizada possuirá o seu próprio módulo de intertravamento 
microprocessado (intertravamento local) que permitirá a independência do ponto de 
vista do controle. A solução deverá indicar as estações onde serão instalados (sala 
técnica de equipamentos) os equipamentos de controle local. 

Nesta arquitetura também deverá estar previsto o intertravamento centralizado que se 
comunicará via rede de dados com os intertravamentos locais. Os equipamentos do 
intertravamento centralizado deverão ser instalados em sala de equipamentos nas 
dependências do Complexo Operacional e de Manutenção. 

Equipamentos de Via 

Sistema de detecção por contadores de eixos (CE) 

Os contadores de eixos são um sistema de detecção de veículos vital e serão 
aplicados para dar segurança na movimentação do VLT nas regiões de AMV. A 



detecção de veículos nas plenas vias e nos pátios deverá ser assegurada por 
contadores de eixos (CE) em uma versão baseada em comunicações Ethernet entre 
o Avaliador de Contador de Eixos (ACE) e o intertravamento, e entre o ACE e os 
respetivos pontos de contagem. 

Sinais de LED 

Os sinais deverão ser do tipo compacto, com módulos empilhados e focos com 
tecnologia de LED.  

Máquinas de Chave 

Para movimento de AMV’s, a solução adotada deverá ser a máquina de chave elétro- 
hidráulica comandadas com segurança e remotamente através do intertravamento. 

Em caso de falha nestes equipamentos poderão ser utilizadas alavancas para 
movimentação manual das máquinas de chave. 

Os dispositivos mecânicos, hidráulicos e elétricos deverão estar integrados de forma 
compacta e estruturados de forma modular de maneira a facilitar as ações de 
manutenção. 

Rede de Dados 

A interligação entre os equipamentos do sistema de sinalização deverá ser realizada 
por uma rede de dados dedicada, instaladas nas localidades onde se terão os 
equipamentos do sistema de sinalização.  

Esta rede deverá estar interligada ao Sistema de Transmissão de Dados (STD).  

Sistema Embarcado 

O sistema embarcado (SE) consiste de equipamentos instalados nos VLTs de modo 
a proporcionarem uma interface com o sistema de sinalização e controle e a partir daí 
estabelecer as funcionalidades relacionadas à Localização Atomática do Veículo 
(AVL) e Regulação de Serviço (funcionalidades não vital).  

Os principais equipamentos que deverão ser implementados para garantia desta 
funcionalidade são: o computador de bordo, Interface Homem Máquina (IHM) em cada 
cabine, as TAG de localização, os rádios móveis Tetra e as antenas (rádio e antena 
faz parte do fornecimento do sistema de telecomunicações), além do odômetro 
(odômetro faz parte do fornecimento do material rodante).  

Os equipamentos do sistema embarcado deverão interligar-se através da rede 
embarcada (de fornecimento do material rodante). 

1.9.2 Sistema de Controle Centralizado - SCC 

O SCC executará – de dentro da Sala do Centro de Controle Operacional CCO e 
da Sala do Centro de Informação da Manutenção-CIM o controle global do processo 
do Sistema VLT, permitindo o acesso aos equipamentos dos sistemas controlados e 
instalados nas estações de passageiros, subestações de energia, vias, pátio e a bordo 
do VLT. 



O SCC deverá ser funcionalmente composto pelos seguintes sistemas:  

 Sistema de Controle de Tráfego - SCT (Via e Pátio); 

 Sistema de Controle de Energia - SCE (Via e Pátio); 

 Sistema de Controle de Semafórico - SCS;  

 Sistema de Fluxo de Passageiros - SFP;  

 Sistema de Proteção Patrimonial - SPP;  

 Sistema de Apoio a Manutenção - SAM. 

O SCC irá monitorar e controlar o Sistema VLT por meio de comandos enviados para 
os equipamentos de campo, comandos estes que deverão ser definidos a partir de 
objetivos e características operacionais de cada sistema. 

Os eventos ocorridos no campo geram indicações que são transmitidas ao SCC sendo 
que estas indicações, em conjunto com os objetivos preestabelecidos deverão nortear 
o controle efetivo do sistema. Todas as informações de controle do sistema, por sua 
vez, devem sem ser integradas em salas com postos de operação conforme proposta: 

Sala do Centro de Controle Operacional- CCO, suportando pelo menos 6 (seis) 
postos de operação (SCT, SCE, SCS, SFP, SPP e Supervisor), compostos por 
mobiliário e demais equipamentos para uso dos operadores no desempenho de suas 
funções e painéis sinópticos apresentados em Vídeowall, composto por 32 (trinta e 
dois) monitores de 46 polegadas cada, formando um painel de 8 (oito) monitores na 
horizontal e 4 (quatro) na vertical. 

Sala do Centro de Informação da Manutenção-CIM, suportando o posto de 
operação do SAM, compostos por mobiliário e demais equipamentos para uso dos 
operadores no desempenho de suas funções. 

Sala técnica de equipamentos que abrigará os bastidores com os equipamentos de 
processamento dos sistemas que compõem o SCC e os bastidores do sistema de 
telecomunicações, entre outros. 

A alimentação dos equipamentos do SCC no CCO deverá ser de responsabilidade do 
Sistema de Alimentação Elétrica. Deverão ser alimentados a partir de um Sistema 
Ininterrupto de Energia para garantir sua disponibilidade operacional quando da falta 
de energia da fonte principal. 

A arquitetura do SCC deve levar em conta a utilização do sistema durante 24 horas 
por dia, 7 dias por semana e sem interrupção. 

A comunicação dos equipamentos do SCC com os equipamentos em campo (nas 
estações de passageiros, subestações de energia e no pátio de manutenção) e com 
os equipamentos dos sistemas embarcados deverá ser efetuada por meio do Sistema 
de Transmissão de Dados - STD. 

1.9.2.1.1 Sistema de Controle de Tráfego (SCT) 

O SCT é um sistema integrado de gerenciamento de veículos que consiste em uma 
aplicação instalada no CCO, capaz de trocar dados com os equipamentos/dispositivos 
embarcados e o sistema de sinalização, permitindo a supervisão e controle da 
movimentação do VLT na via principal e nas vias do pátio, além da regulação do 



serviço. 

Regulação do Serviço 

A regulação do serviço deverá estar associada a uma função de gestão da frota de 
forma que se possam estabelecer os parâmetros de circulação dos veículos para cada 
dia de operação (números de veículos que serão utilizados, tempos de parada nas 
estações, tempo de percurso entre estações, entre outros parâmetros operacionais). 
A partir desta função deverá ser possível criar uma grade horária que será ativada 
antes da entrada dos veículos em operação. 

Deverá existir uma troca de informação entre os equipamentos/dispositivos 
embarcados e o SCT, sendo que o veículo enviará ao SCT a sua posição e, por sua 
vez o SCT enviará ao Sistema Embarcado (SE) os dados de serviços, por exemplo: 
indicação de tempo de atraso/avanço e o tempo de parada nas estações, em função 
da grade horária preestabelecida e ativada. 

1.9.2.1.2 Sistema de Controle de Energia (SCE) 

O SCE deverá possibilitar a partir da Sala do CCO realizar a supervisão e o controle 
centralizado do sistema de energia, abrangendo a rede de média tensão, a rede de 
tração e os automatismos presentes no sistema de energia a ser fornecido. 

Tanto no posto de operação do SCE como no Videowall deverão ser apresentadas 
informações em tempo real do sistema de energia, com sinóticos apresentados em 
padrão universal IEC. A partir do posto de operação do SCE deverá ser possível atuar 
no sistema de energia, através de comandos em determinados 
equipamentos/dispositivos, porém a segurança do sistema elétrico deverá ser 
garantida pelo intertravamento presente no próprio sistema de energia. 

1.9.2.1.3 Sistema de Controle Semafórico (SCS) 

O SCS deverá permitir a partir da Sala do CCO realizar a supervisão e o controle 
centralizado dos equipamentos do sistema de controle semafórico.  

Estas funcionalidades deverão ser executadas a partir do respectivo posto de 
operação, através de aplicação específica e deverá possibilitar o monitoramento das 
condições operacionais dos equipamentos/dispositivos de campo, bem como 
possibilitar comandar e alterar as condições operacionais dos mesmos. 

1.9.2.1.4 Sistema de Fluxo de Passageiros (SFP) 

O SFP deverá permitir a partir da Sala do CCO realizar a supervisão e o controle 
centralizado dos equipamentos do SCAP, SME e SMM.  

1.9.2.1.5 Sistema de Proteção Patrimonial (SPP) 

O SPP deverá permitir a partir da Sala do CCO realizar a supervisão e o controle 
centralizado dos equipamentos do SCA, SDAI e SME.  

1.9.2.1.6 Sistema de Apoio a Manutenção (SAM) 

O SAM terá por objetivo dar suporte ás atividades de manutenção preditiva, preventiva 
e corretiva a serem desempenhadas pelas equipes de manutenção. 

O SAM deverá permitir a partir da Sala do CIM, realizar o gerenciamento e diagnóstico 
dos alarmes de falhas de todos os equipamentos/dispositivos elegíveis e instalados 
nas estações de passageiros, via principal e vias do pátio, pátio de manutenção e nos 
VLTs. 



Deverá ainda possuir a função de gerenciamento de Ordens de Serviços de 
Manutenção (OSM) por meio de relatórios de abertura, acompanhamento e 
fechamento de falhas. 

1.10 SISTEMA DE BILHETAGEM, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE 
PASSAGEIROS - SCAP 

O Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP), e de Bilhetagem, 
consiste do fornecimento de bloqueios eletrônicos, máquinas de venda automática de 
passagens, máquinas de venda assistida de passagens ou máquinas guichê, para as 
estações integradas ao sistema de transporte e necessárias para manter o fluxo de 
passageiros controlados. 

O sistema deve ser capaz de executar o controle do fluxo dos passageiros nas 
estações, mantendo o padrão normativo dos equipamentos de alto fluxo de usuários 
e softwares das instalações integrados. 

Deverão ser estabelecidas as interfaces entre o sistema de controle de arrecadação 
e de passageiros e os demais sistemas operacionais e o projeto civil para que se 
possa ter completeza no tratamento e atendimento aos requisitos especificados para 
o projeto VLT. 

1.10.1 Definições do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros 
(SCAP) 

A tecnologia do SCAP deverá permitir a total integração com os modais existentes 
(metro e ônibus - as diretrizes de integração e compatibilidade devem ser 
obrigatoriamente fornecidas por esses sistemas), compatibilizando os sistemas de 
arrecadação utilizados nos transportes públicos do Distrito Federal. 

Fará o registro de todas as transações e operações realizadas nos pontos de venda 
e bloqueios. Também realizará a contagem eletrônica de usuários que entram e saem 
das estações através destas linhas de bloqueios. 

O SCAP deve comunicar-se com os demais sistemas de interface nas estações e 
centro de controle através do sistema de transmissão de dados a ser adotado. 

Os servidores devem possuir redundância formada por clusters com tecnologia de 
virtualização, utilizando storages, garantindo a alta disponibilidade do sistema. 

O projeto do sistema deverá incluir uma política de segurança, definindo de forma 
clara as responsabilidades das pessoas e empresas envolvidas. Deverá definir as 
condições sob as quais cada entidade ativa poderá ter acesso a cada classe de 
informação e recursos do sistema. 

1.10.2 Definições do Sistema de Bilhetagem 

O SCAP será responsável pela bilhetagem eletrônica, com o sistema de venda 
antecipada de passagens, por meio de créditos adicionados em cartões eletrônicos 
sendo debitados em equipamentos específicos (validadores). O sistema terá por 
finalidade efetuar o controle da utilização dos créditos para acesso às plataformas de 
embarque através das linhas de bloqueio de controle de acesso nas estações. 

Os cartões eletrônicos devem ser do tipo proximidade smart card atendendo os 
padrões ISO 14443 A e B. Os bilhetes unitários devem utilizar a tecnologia QR Code. 



A segurança de validação dos créditos nos validadores e nas recargas se dará pela 
utilização de chip SAM (Security Access Modules). 

Os dados relativos aos cartões e bilhetes unitários processados deverão ser enviados 
ao concentrador central no CCO, onde deverão ser emitidos relatórios da 
arrecadação. 

Deverá ser possível a configuração de créditos e cartões especiais (exemplo: idosos, 
estudantes, agentes públicos e funcionários). 

Deverá ser disponibilizado a instalação de central telefônica e canais de internet para 
atendimento ao público, com a finalidade de esclarecer as questões relacionadas à 
utilização do sistema de bilhetagem. 

Os registros de perda, roubo do cartão deverão ser comunicados à Retaguarda. 

1.10.3 Funcionalidades do Sistema de Controle de Arrecadação e de 
Passageiros (SCAP) 

O SCAP deverá exercer as seguintes funções básicas: 

 Controle do acesso às áreas pagas e tarifação dos usuários do serviço de 

Transporte; 

 Captura e arquivamento de dados gerados pelo Sistema; 

 Habilitar a integração com outros operadores e a transferência entre modais de 

transporte; 

 Permitir auditoria. 

1.10.4 Funcionalidades do Sistema de Bilhetagem 

 Emissão de cartões e bilhetes unitários; 

 Cadastramento e distribuição de cartões, bilhetes unitários; 

 Carregamento de créditos nos cartões e venda de bilhetes unitários; 

 Atualização de créditos nos cartões smart; 

 Leitura e validação de QR Code de Bilhete unitário; 

 Habilitar estruturas de tarifas diferentes dentro do sistema; 

 Permitir flexibilidade para implantação de novas estruturas de tarifa futuras; 

 Habilitar a venda com dinheiro (moedas e notas); 

 Carregamento de créditos nos cartões; 

 Emissão de cartões; 

 Emissão de QR Code; 

 Distribuição de cartões; 

 Minimizar o tempo de espera para a aquisição de bilhetes pelos usuários; 



 Permitir auditoria. 

1.10.5 Equipamentos do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros 
(SCAP) 

Bloqueio Eletrônico com barreira tipo Flap 

1.10.6 Equipamentos do Sistema de Bilhetagem 

Ponto de venda Guichet 

Máquinas de vendas de créditos de bilheterias ou máquinas guichês: 

Autoatendimento 

Máquinas de vendas de créditos de passagens automáticas - ATM: 

1.11 SISTEMA DE PORTA DE PLATAFORMA- PSD 

O Sistema de Portas de Plataforma (PSD) que deverá ser instalado em todas as 
estações do Sistema VLT de Brasília será composto basicamente por Portas 
Deslizantes, Painéis Fixos, Portas de Emergência, Painéis de Controle e Quadros de 
Alimentação Elétrica. 

O Sistema PSD tem como objetivo principal otimizar as operações de embarque e 
desembarque e aumentar os níveis de segurança, restringindo o acesso de usuários 
às vias onde trafegam os VLTs, e ainda o acesso de pessoas não pagantes às áreas 
de embarque e desembarque da estação. 

Do ponto de vista funcional o sistema PSD é um sistema com portas que abrem e 
fecham em sincronismo com as portas do VLT, quando este estiver estacionado na 
plataforma de embarque e desembarque. 

O Sistema de Portas de Plataforma e seus equipamentos associados devem ser 
concebidos em conformidade com as normas técnicas nacionais e internacionais 
aplicáveis. 

Não deverá existir qualquer interface elétrica entre os sistemas a bordo do VLT e o 
sistema de acionamento das portas do PSD. 

A alimentação elétrica para o PSD deverá ser a partir do Sistema de Baixa Tensão de 
cada estação. Devem ser considerados os aspectos de proteção elétrica em 
atendimento à norma EN 50122-1. 

Deverão ser estabelecidas as interfaces entre o sistema de controle do PSD e os 
demais sistemas operacionais e o projeto civil para que se possa ter completeza no 
tratamento e atendimento aos requisitos especificados para o projeto VLT. 

1.11.1 REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS - PSD 

Estrutura 

A fachada do PSD deve se estender por toda a plataforma em uma altura mínima de 
1,60m, suficiente para garantir a proteção dos usuários contra intempéries, permitir a 
acesso adequado e evitar a invasão da plataforma. 

A fixação do PSD na plataforma deve contemplar o gabarito dinâmico do VLT, 
interferências com sistema de multimídia, sistema de iluminação e de comunicação 



visual, e respeitar os requisitos de aterramento e isolação determinados nesta 
especificação. 

As estruturas e equipamentos do PSD devem ser adequadamente isolados e/ou 
aterrados para evitar potencial de toque. 

Portas de Acesso 

Os dispositivos de abertura manual local das portas de acesso do PSD do lado da via, 
não deverão permitir abertura sem a presença do VLT parado na estação, ou seja, 
enquanto não houver VLT parado na estação este dispositivo deverá estar 
inoperante/travado. 

O mecanismo de acionamento das Portas de Acesso deverá evitar o impacto das 
folhas das portas em toda e qualquer operação de abertura e fechamento. 

O tempo de abertura e fechamento das portas de acesso deverá ser de 2,5 segundos, 
com possibilidade de regulagem entre 2,0 e 3,0 segundos, contados a partir do 
instante do comando. 

Portas de Emergência 

Os dispositivos de abertura manual local das portas de emergência do PSD do lado 
da via, não deverão permitir abertura sem a presença do VLT parado na estação, ou 
seja, enquanto não houver VLT parado na estação este dispositivo deverá estar 
inoperante/travado. 

1.11.2 REQUISITOS DE ARQUITETURA DO SISTEMA 

A arquitetura do Sistema PSD deverá ser baseada em conceitos de sistemas 
distribuídos, com processadores executando funções específicas e se comunicando 
através da rede de dados do STD, inclusive ao Centro de Controle Operacional (CCO). 
A sua implantação deverá ser baseada em padrões definidos para sistemas abertos 
desde o nível de rede de comunicações até o sistema operacional utilizado. 

1.12 SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO -SCA 

O SCA do Sistema do VLT terá por finalidade controlar e permitir o acesso às áreas 
privativas pelos colaboradores nas Estações, Subestações, Pátio, Centro de Controle 
Operacional e Saídas de Emergência.  

Nas Estações, o Sistema de Controle de Acesso controlará as portas de acesso, as 
portas das salas técnicas, as portas dos postos de serviços e das saídas de 
emergências. O mesmo se aplicará nas subestações.  

No Centro de Controle Operacional, o Sistema de Controle de Acesso controlará o 
acesso principal na recepção do prédio (catracas normais e de acessibilidade), as 
portas das salas de controle operacional, as portas das salas técnicas e saídas de 
emergências. 

O SCA é o responsável pelo controle de acesso das áreas privativas dos 
colaboradores nas estações, subestações, pátio, CCO, saídas de emergência e 
acessos às estações. Os dados dos acessos realizados pelas controladoras de portas 
deverão ser enviados ao servidor central no CCO, onde deverão ser armazenados no 
banco de dados do SCA.  



O SCA é composto por equipamentos e programas. Os equipamentos de 
gerenciamento estão localizados no CCO onde este são os servidores, IHMs de 
Gerenciamento e do Posto Patrimonial. 

O Sistema de Controle de acesso deve atender aos requisitos funcionais, 
operacionais, técnicos e de segurança estabelecidos nesta Especificação Técnica. O 
Sistema implantado deve adotar tecnologia atual e consagrada. 

O Sistema de Controle de Acesso e seus equipamentos associados devem ser 
concebidos em conformidade com as normas técnicas nacionais e internacionais 
aplicáveis. 

Cada controladora enviará para o servidor central no CCO as mensagens com todos 
os eventos, falhas e ou intrusão das portas. 

A controladora deverá ter capacidade para armazenar todas as regras, cadastros e 
eventos dos SCA e funcionar Off-Line, sem prejuízo ao seu funcionamento do sistema; 
Quando do restabelecimento da comunicação com o servidor central, enviar todos os 
eventos, assim sem prejuízo ao seu funcionamento do sistema; 

1.12.1  Desempenho operacional 

O projeto e a implantação do Sistema de Controle de Acesso deverão ser 
desenvolvidos de forma que seja atendido o desempenho operacional a seguir 
descrito. 

Cartão com Aplicação Acesso 

Rejeições na validação de cartões com Aplicação Acesso de até 0,1% do tempo 
programado, excluídas aquelas claramente atribuíveis a defeito de fabricação e a má 
conservação de cartões. 

Controladoras de Portas 

Indisponibilidade ao uso pelos usuários em até 0,5% do tempo programado de 
operação comercial, por mês. Exclui-se o tempo despendido em manutenções 
preventivas, programadas e aprovadas previamente pelo Operador e o tempo de 
indisponibilidade causada por casos fortuitos que independam de ação do 
Concessionário ou do Operador, e o tempo de ações administrativas e logísticas no 
processo de restabelecimento após a ocorrência de falha. Considerar apenas o MTTR 
- Tempo Médio Entre Falhas. 

1.12.2 Especificações técnicas gerais 

Os detalhamentos dos requisitos, abaixo listados, estão contemplados na 
Especificação Técnica do Sistema de Controle de Acesso (SCA): 

 Requisitos Gerais de Arquitetura do Sistema 

 Requisitos de Software 

 Requisitos de Operação 

 Requisitos de Confiabilidade e Disponibilidade 

 Requisitos de Uso e Acessibilidade 



 Requisitos de Alimentação Elétrica 

Quando do desenvolvimento do projeto executivo deverá ser descrita, em detalhes, 
como cada um dos requisitos descritos, neste item, deverão ser atendidos, 
ressaltando as eventuais exceções, plenamente justificadas, e com solução de 
continuidade. 

O projeto do SCA deverá prever as interfaces adequadas de hardware e software para 
garantir o cumprimento de todos os requisitos especificados neste documento. 

Os requisitos de projeto, fabricação, montagem, instalação, inspeção, aceitação, 
documentação, treinamento, embalagem, transporte, seguros, operação assistida, 
sobressalentes, garantias e outros, deverão estar detalhados no documento de 
Requisitos Gerais de Fornecimento que terá aplicação geral para todos os sistemas e 
equipamentos, desta forma é parte integrante desta Especificação Técnica. 

São partes integrantes deste fornecimento o projeto, montagem, instalação, testes de 
fábrica e de campo, documentação técnica, treinamento, operação assistida, 
sobressalentes, bem como as garantias dos equipamentos, serviços e acessórios 
objetos desta especificação técnica. 

O Sistema de Telecomunicação definirá padronização, características, metodologia, 
materiais, entre outros requisitos que deverão ser obedecidos para a ligação física do 
SCA no Sistema de Transmissões e Dados (STD).  

1.13 SISTEMA DE REDE DE DUTOS (BANCO DE DUTOS) 

No Pátio e em toda a Via do sistema VLT, teremos os bancos de dutos constituídos 
por eletrodutos corrugados de PEAD envelopados em concreto que deverão abrigar 
os condutores dos sistemas elétricos de Alta Tensão, Média Tensão (MT) em 13,8 kV, 
Baixa Tensão (BT) em 380/220V-125Vcc e os sistemas auxiliares (sinalização e 
sistemas) devidamente separados em toda a faixa de circulação do sistema VLT.  

O banco de dutos de Alta Tensão e Média Tensão (MT) estarão localizado no centro 
das duas Vias, o banco de dutos para a Baixa Tensão (BT) estará localizado nos dois 
extremos das duas Vias de circulação e o banco de dutos dos sistemas auxiliares 
(SIN.SIST.) estará localizado no centro entre os dois trilhos de uma das vias. Sendo 
essa configuração reavaliada e definida no projeto executivo. 

  



MATERIAL RODANTE 

1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MATERIAL RODANTE 

1.1 Arquitetura e Design do veículo 

A arquitetura do material rodante será o resultado da aplicação das exigências 
funcionais e técnicas dessa especificação e das diretrizes de design e inserção 
urbanística a serem desenvolvidos quando do projeto executivo, principalmente no 
que se refere a: 

 Máscara, interior e exterior dos veículos, bancos, pega mãos, áreas especiais 

(cadeira de rodas/ bicicletas/ carrinhos de bebê), layout, etc. 

 O salão de passageiros deverá possuir piso 100% rebaixado e plano, 

permitindo o deslocamento de cadeiras de rodas. 

 O veículo deverá ser constituído por 3 a 7 módulos. 

 O veículo será bidirecional com cabina de condução nas duas extremidades. 

1.2 Dimensões do veículo 

 Comprimento Máximo: 45 m; 

 Largura máxima: 2,65 m; 

 Altura máxima do veículo, com pantógrafos deverá ser compatível com as 

características da rede aérea (altura de captação mínima de 3,75m e máxima 

de 6,00m). 

1.3 Gabaritos dos Veículos 

O gabarito dinâmico do veículo a ser fornecido deverá se inscrever no traçado da rede 
de VLT, considerando todos os limitantes geométricos das vias, estações e pátios. 

Os desenhos dos gabaritos estáticos e dinâmicos do veículo, o memorial de cálculo 
completo, os métodos e critérios adotados para esses cálculos, tanto para os trechos 
de vias retas quanto os em curva, deverão ser detalhados no projeto executivo. 

O estudo de comportamento dinâmico deverá ser realizado pelo fabricante de acordo 
com os parâmetros definidos pela norma UIC 505. O Fabricante deverá apresentar 
memorial de cálculo completo com todos os métodos e critérios adotados para os 
cálculos dos gabaritos. 

1.4 Capacidade do Veículo 

A capacidade mínima do veículo deverá ser de 400 passageiros, sendo: 

 Pelo menos 56 passageiros sentados, contemplando 2 (dois) bancos para 

obesos e 2 (dois) passageiros em cadeiras de rodas. 

 Taxa de ocupação: 6 passageiros em pé / m². 



1.5 Desempenho do Veículo 

1.5.1 Desempenho em Regime Normal 

Desempenho em Tração. 

O sistema de tração e frenagem elétrica deverá ser projetado para funcionar em toda 
a faixa de velocidade operacional e para as condições de carro vazio até carregado, 
considerando 8 passageiros em pé/m2. 

Esses equipamentos deverão controlar o sistema de tração e frenagem elétrica de 
seu respectivo carro. 

Os equipamentos de tração e frenagem elétrica, em conjunto com o motor de tração, 
deverão proporcionar frenagem elétrica no trem em todas as condições de carga e 
para qualquer valor de aceleração de frenagem de serviço. O sistema deverá ser 
dimensionado de forma a proporcionar taxa de frenagem plena nominal de 1,2 - 0 + 
0,1 m/s², sem necessidade de complementação do freio de atrito, pelo menos a partir 
da velocidade de 70 km/h até 5 km/h, independentemente do nível de carregamento 
dos carros. 

A exceção de situação de emergência, a variação da aceleração com o tempo (“jerk”) 
não deverá ser superior a 1,2 m/s³. 

Deverão ser desenvolvidos, no projeto executivo, os cálculos de dimensionamento do 
sistema de tração, a simulação de marcha, e os consumos de energia elétrica em toda 
a linha com o Veículo em carga nominal. 

O sistema de tração deve ser dimensionado para sempre iniciar e propiciar 
movimentação do veículo, mesmo em rampa de 7%, independentemente do 
carregamento e em qualquer local da via operacional ou nos pátios. 

Em qualquer condição, mesmo com rampa de 7%, ao partir não deverá haver recuo 
do veículo. 

Desempenho em Frenagem. 

Frenagem de Serviço 

A frenagem de serviço deverá garantir uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer 
condição de operação do veículo, com carregamento excepcional (CE), com os trilhos 
secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o 
tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³ nessas condições. 

A transição entre o freio elétrico (regenerativo ou reostático) e o freio de atrito não 
deverá provocar solavancos. 

Frenagem de Segurança 

A frenagem de segurança deverá garantir uma desaceleração mínima de 1,5 m/s², 
utilizando os seguintes sistemas de frenagem: 

 Frenagem elétrica regenerativa/reostática (eletrodinâmica). 

 Frenagem mecânica, que deverá manter o mesmo desempenho da frenagem elétrica. 



 Frenagem com auxílio do freio eletromagnético. 

Frenagem de Emergência 

A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagnético, deverá garantir uma 
desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s², independentemente das condições de aderência 
roda/trilho. 

O solavanco (“jerk”) deverá ser no máximo 6,0 m/s³. 

 

1.5.2 Desempenho em Regime Degradado 

Desempenho em Tração 

Com um módulo motor fora de serviço e a tensão de linha igual a 80% da tensão 
nominal, o sistema de tração deve ser dimensionado para sempre iniciar e propiciar 
movimentação do veículo, mesmo em rampa de 7%, independentemente do 
carregamento e em qualquer local da via operacional e nos pátios. 

O veículo em vazio deverá rebocar outro veículo vazio, com a tensão da linha igual a 
80% da tensão nominal e rampa de 7%. O comboio formado pelas duas unidades 
deverá poder se movimentar com velocidade de até 20 km/h até estacionar, em 
qualquer ponto da linha. 

Em qualquer condição, mesmo com rampa de 7%, ao partir não deverá haver recuo 
do veículo. Nas condições acima, os equipamentos deverão ser dimensionados para 
suportar as sobrecargas decorrentes dessas manobras, respeitados os requisitos de 
segurança. Essas condições deverão ser confirmadas nos cálculos de desempenho 
de tração e frenagem, no projeto executivo. 

Desempenho em Frenagem 

Frenagem de Serviço 

Sem uma unidade de freio o desempenho da frenagem de serviço deverá ser mantido 
até a última estação / parada da linha, sem redução da segurança e da confiabilidade 
da operação, com o veículo trafegando a 40 km/h. 

Frenagem de Emergência 

Sem uma unidade de freio a taxa de frenagem de emergência deverá ser no mínimo 
igual a 2,3 m/s², com o veículo trafegando a 40 km/h, sem redução da segurança e da 
confiabilidade da operação. 

Frenagem de Segurança 

Sem uma unidade de freio a taxa de frenagem de segurança deverá ser no mínimo 
de 1 m/s², a partir da velocidade máxima. 

Frenagem de Estacionamento 

Sem uma unidade de freio mecânico a frenagem de estacionamento deverá sempre 



ser capaz de manter parado um veículo com carga máxima, mesmo em trecho com 
rampa máxima de 7%. 

A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado 
um comboio formado por dois veículos vazios, mesmo em rampa máxima de 7%. 

O freio de estacionamento deverá ter dispositivo que permita sua desativação manual 
em caso de emergência. 

1.5.3 Sistemas anti-deslizamento e anti-patinagem 

Os sistemas anti-deslizamento e anti-patinagem deverão otimizar o desempenho dos 
veículos em qualquer condição de tração ou frenagem, garantindo: 

 A não ocorrência de patinagem ou bloqueio das rodas. 

 Que o acréscimo da distância de frenagem em qualquer condição degradada 
da via, comparado com a distância obtida com os trilhos secos e limpos, não 
deverá ser superior a 40% na frenagem de serviço e 30% na frenagem de 
emergência. 

O Sistema anti-deslizamento deverá manter sua eficiência mesmo nas condições de 
rodas usadas. 

 

2. MODO OPERACIONAL DO VEÍCULO 

2.1 Modo de Condução 

O modo de condução do VLT é a marcha à vista que se sobreporá restritivamente ao 
sistema de sinalização. 

O VLT circulará à direita da via e o serviço das portas deverá poder ser realizado em 
ambos os lados. 

2.1.1 Operação em Modo Degradado 

Deverão ser possíveis as seguintes operações dos veículos em situações 
degradadas: 

 Veículo com Falha a ser reparada após a operação comercial: Caso ocorra uma 
falha leve, que não interfira na segurança dos passageiros e não impacte na 
operação, o veículo deverá permanecer em operação até a viagem final 
prevista em sua tabela horária ou após o término do horário de pico, para só 
então a falha ser reparada. 

 Veículo com Falha a ser retirado da operação comercial na Estação/Parada 
Final da Linha: Caso ocorra uma falha que limite o funcionamento do veículo, 
ele será retirado da operação na estação/parada final da linha, para reparo da 
falha. 

 Veículo com Falha a ser retirado da operação na próxima Estação/Parada após 
ser evacuado: Corresponde à falha envolvendo a segurança dos passageiros. 
Nesse caso, os passageiros serão desembarcados na próxima estação/parada 
e o veículo retirado de operação para reparo. 

 Reboque do veículo: Corresponde à falha que requeira o reboque do veículo. 



Para reboque do veículo com falha, será utilizado o veículo que estiver mais 
próximo e no mesmo sentido. 

Partida do Veículo 

Deve ser possível a preparação do veículo mesmo com baixo nível de carga nas suas 
baterias auxiliares. Nesse caso, deverá haver um sistema que possibilite ao condutor 
acionar manualmente a subida do pantógrafo para completar a preparação do veículo 
e a recarga das baterias. 

Operação das Portas 

Quando o comando de fechamento de uma ou várias portas não funcionarem, deverá 
ser possível fechá-las manualmente. Nesse caso, as portas em falha deverão ser 
isoladas e travadas por um dispositivo independente. 

A porta isolada deverá ter seu dispositivo de comando local inabilitado, ser sinalizada 
na cabina de condução e para os passageiros de dentro ou de fora do veículo. Uma 
porta travada não poderá ser destravada por um passageiro. 

Reboque do Veículo 

Deverá ser possível realizar as operações de reboque em qualquer local da linha, 
inclusive nas estações. Na condição de reboque os engates entre os dois veículos 
deverão estar travados. Deverá existir um acabamento frontal, integrado à máscara 
do veículo, para ocultar o engate. Esse acabamento deverá ser solidário à máscara. 

Deverá ser possível a realização da operação de acoplamento entre duas unidades 
de VLT em menos de quinze minutos. Essa operação deverá ser facilmente realizada 
pelos dois condutores dos veículos, qualquer que seja o nível de luminosidade no 
ambiente exterior. 

 

3. CABINE DE CONDUÇÃO 

As cabinas de condução obedecerão às seguintes exigências básicas. 

Deverão ser projetadas de forma ergonômica de acordo com as normas vigentes 
(ABNT, UIC, CENELEC ou outra equivalente reconhecida internacionalmente) e as 
diretrizes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17 - 
“Ergonomia”. 

Deverão ser providas de um equipamento de ar refrigerado, com controle acessível 
ao condutor para regulagem da vazão do ar e a temperatura interna. 

O Nível de ruído nas cabinas, com o sistema de refrigeração de ar funcionando em 
potência máxima e o veículo circulando a 60 km/h, deverá ser igual ou inferior a 70 
dBA, medido no centro e a 1,2 m do piso interno do veículo. 

Os para-brisas e as janelas laterais deverão permitir uma visão de 180° na horizontal 
e os ângulos mortos deverão ser os mais reduzidos possíveis. 

O condutor sentado deverá supervisionar, sem dificuldade, via monitor para as 
imagens das câmeras instaladas nas laterais, dianteira e traseira do veículo, o 
embarque e desembarque dos passageiros durante a operação das portas. 



4. ACESSIBILIDADE E CONFORTO 

4.1 Acessibilidade 

Os veículos do VLT do Distrito Federal deverão ser acessíveis a todos os passageiros, 
possuindo características que atendam, sem a eles se limitar: 

 Passageiros portadores de necessidades especiais (PNE); 

 Passageiros obesos; 

 Passageiros usuários de cadeira de rodas; 

 Passageiros idosos; 

 Passageiras gestantes; 

 Passageiros menores de 12 anos. 

4.2 Interface com a Plataforma 

As folgas entre as soleiras dos veículos e a borda das plataformas das 
estações/paradas em um trecho reto, qualquer seja a carga do veículo (entre CV e 
CM) e o nível de desgaste das rodas devem cumprir com as seguintes exigências: 

 A altura do piso/borda interior do veículo na região das portas não deverá ser 
superior a ± 60 mm em relação à altura das plataformas. 

 A distância máxima entre a borda da plataforma e o veículo não deverá ser 
superior a 40 mm em frente às portas duplas e a 50 mm em frente às portas 
simples (ao lado das cabinas), caso existam. 

 A interface entre as plataformas de estações/paradas e os veículos com as 
portas abertas deverá ser considerada tanto nas condições ideais como nas 
degradadas (veículos com as rodas desgastadas, problemas na suspensão, 
etc.). Em nenhum caso será admitido que as portas encostem-se às 
plataformas. 

5. REQUISITOS DE CIRCULAÇÃO 

5.1 Circulação Interna 

A altura interior do veículo não poderá ser menor que 2150 mm. 

A largura dos corredores não poderá ser menor que 600 mm junto aos truques dos 
veículos e menor que 800 mm no restante do veículo, inclusive nos gangways. 

Não será necessária a livre circulação dos usuários em cadeira de rodas ao longo de 
todo o veículo, porém, os locais destinados a usuários com cadeiras de rodas devem 
ser projetados em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 14021. 
Nestas regiões, a largura do corredor de passagem não poderá ser inferior a 900 mm. 

5.2 Distribuição dos Assentos 

A distribuição dos assentos deverá atender aos requisitos das diretrizes de design da 
boa ergonomia e da capacidade especificada. 

Todos os assentos deverão cumprir as exigências das normas da ABNT, UIC e 
CENELEC ou outra equivalente reconhecida internacionalmente. 



5.3 Espaço para Cadeiras de Rodas 

Em cada veículo deverá haver dois lugares especialmente reservados para usuários 
em cadeira de rodas, próximos às portas, observadas as exigências das normas da 
ABNT, UIC e CENELEC ou outra equivalente reconhecida internacionalmente. 

5.4 Pegas-mãos 

Deverão ser instalados apoios e suportes (colunas e barras) para uso dos passageiros 
em pé, ao longo do salão. 

A posição dos apoios e suportes deverá considerar a variedade de altura dos 
passageiros e as suas necessidades específicas. 

6. CONFORTO DOS PASSAGEIROS 

6.1 Conforto Térmico 

O veículo deverá ser projetado para garantir conforto térmico aos passageiros e aos 
seus condutores nas condições ambientais existentes nas quatro estações 
meteorológicas do Distrito Federal. 

O veiculo deverá ser provido de um sistema de ar refrigerado, com regulagem 
automática e comum para as unidades de refrigeração, com controle acessível ao 
condutor para regulagem da temperatura interior. 

6.2 Conforto Acústico 

O veículo deverá ser projetado para garantir adequado conforto acústico aos 
passageiros e ao condutor dentro dos limites normalizados.  

O conforto acústico deverá também ser garantido aos transeuntes no exterior do 
veículo, nas plataformas das paradas / estações, ao longo das ruas e avenidas e aos 
imóveis das regiões lindeiras à rede de VLT. 

Os níveis de ruído emitidos pelo veículo deverão ser, no máximo, os estabelecidos 
nas normas ISO 3381 (no interior do veículo) e ISO 3095 (no exterior do veículo) 
considerando - se: 

 Veículo com carga máxima. 

 Os trilhos em bom estado. 

 Que os trilhos estão esmerilhados. 

 Que a via permanente tem proteção anti-vibração. 

 Que as rodas estão reperfiladas. 

 Com o VLT circulando a uma velocidade constante 

 Que os equipamentos de ar condicionado dos salões e da cabina de condução 
estão em funcionamento. 

 Nível de ruído no interior do veículo. 

 



6.1.1 Nível de ruído externo emitido pelo VLT 

Os pontos de medição serão localizados a 7,5 m do eixo da via e a 1,2m sobre o topo 
do boleto dos trilhos. Os níveis de ruído medidos não deverão ser superiores a: 

 62 dBA com o veículo parado (v=0 km/h). 

 83 dBA com o veículo circulando à velocidade constante de 60 km/h. 

6.3 Conforto Dinâmico - Vibração 

Para suavidade de marcha deverão ser obedecidos os requisitos de aceleração, 
desaceleração e solavancos (“jerks”) definidos nesse documento. 

As frequências próprias das vibrações deverão ser o máximo possível afastadas 
daquelas prejudiciais à saúde, definidas na Norma ISO 2631. 

O projeto deverá atender às especificações determinadas na Norma ISO 14837-1 para 
geração de vibrações e ruído durante operação de veículos sobre trilhos. 

As acelerações das vibrações no salão de passageiros e nas cabinas do condutor não 
deverão exceder aos valores indicados na norma ISO 2631. 

Considerar os parâmetros: 

 Aceleração transversal: ≤ 0,5 m/s² de 0,7 até 10 Hz 

 Impactos transversal e vertical: ≤ 1 m/s³ 

6.4 Conforto Visual 

As dimensões e a localização das janelas deverão permitir a visão externa de todos 
os passageiros, em pé ou sentados, principalmente nas plataformas das 
estações/paradas. 

Em condições normais (com iluminação natural), o nível de iluminamento no interior 
dos veículos deve ser de 400 lux ± 50 lux. 

Na ausência ou deficiência de iluminação natural, o nível de iluminamento no interior 
dos veículos deverá ser de 350 lux ± 50 lux, em qualquer ponto na altura de 800 mm 
acima do piso. Um nível de iluminamento de 120 lux deverá ser atendido durante 30 
minutos, em caso de falta da iluminação normal, pela iluminação de emergência do 
veículo. 

A iluminação das áreas de circulação assistida de usuários e rotas de fuga devem 
possuir nível de iluminamento mínimo de 5 lux, medida no nível do piso. 

Em cada cabina de condução e em cada porta de acesso deverá haver um ponto de 
luz de emergência. 

7. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E VÍDEO VIGILÂNCIA 

Todos os sistemas que integram os Sistemas de Informações, Comunicações e Vídeo 
Vigilância, deverão, obrigatoriamente, passar por um processo de testes e 
verificações de aceitação. 

7.1 Sistema de Informações aos Passageiros (PIS) 

Esse sistema será composto, no mínimo, pelos seguintes dispositivos / equipamentos 



principais. 

7.1.1 Mensagens Variáveis 

Internos aos Veículos informarão o destino e a próxima estação (nas duas 
cabeceiras), mostrarão o mapa dinâmico da linha (em cima de cada porta, dos dois 
lados) e mensagens. 

Deverá haver também Painéis de Mensagens Variáveis Externos aos Veículos (dois 
em cada uma das laterais), que indicarão o destino do veículo. 

 Modos de exibição: Apagado, piscante e aceso, conforme programação; 

 Tamanho, mínimo, da área de exibição: 200 mm x 1490 mm 

7.2 Sistema de Avisos aos Passageiros (PAS) 

Esse sistema será composto, no mínimo, pelos seguintes dispositivos / equipamentos 
principais: 

 Equipamentos de Sonorização para transmissão de avisos sonoros do 
condutor do veículo aos passageiros. 

 Sonofletores ao longo do veículo. 

 Intercomunicadores para permitir o acionamento do condutor do veículo pelos 
passageiros em caso de emergência. 

 Um terminal de operação, com microfone e dois sonofletores monitor, em cada 
cabina de condução.  

 Alarmes de Segurança (buzinas, alarme de portas, etc.). 

O sistema deverá ser operado, normalmente, a partir da cabina de comando no 
módulo líder. No caso de reversão no comando do veículo, de uma cabina para a 
outra, todas as funções deverão estar disponíveis na nova cabina líder. 

Todos os módulos do veículo deverão ser sonorizados. 

Em caso de interrupção e restabelecimento da alimentação elétrica, o sistema deverá 
retornar às condições normais de operação, sem a interferência do condutor. 

O sistema deverá incorporar recursos para controle dinâmico e automático dos níveis 
de pressão sonora individual de cada módulo e na cabina do veículo, em função do 
ruído ambiente desses locais. 

7.3 Sistema de Vídeo Vigilância (CFTV) 

As câmeras deverão ser do tipo IP nativo, preferencialmente PoE. 

Esse sistema será composto, no mínimo, pelos seguintes dispositivos e equipamentos 
principais: 

 Um mínimo de uma câmera de vídeo em cada módulo do veículo, para 
vigilância do salão de passageiros. 

 Uma câmera de vídeo frontal, em cada cabina de comando do veículo, para 
registro do trânsito à frente do veículo, além das manobras do condutor; 



 Quatro câmeras de vídeo externas ao veículo, duas de cada lado, para 

supervisão da entrada e saída dos passageiros no veículo nas 

estações/paradas e para captação de imagem, durante a viagem, que 

funcionarão como retrovisores para o condutor do veículo quando esse estiver 

em movimento. 

O sistema de CFTV deverá possuir gravadores digitais com memória em estado solido 
para as imagens das câmeras instaladas no veículo, operar de forma contínua por 
todo o período de operação, como resolução mínima de 1024x768 podendo ser 
programado para outra resolução e capacidade de gravação de 36 h. 

As imagens das câmeras dos carros (módulos) deverão também ser gravadas em 
equipamento resistente a impacto, fogo e explosão tipo “caixa preta”. A “caixa preta” 
deverá ter capacidade de gravação das ultimas 2 horas com amostragem de, no 
mínimo, 10 quadros por segundo na resolução acima. 

No console dos carros de extremidades deverão existir três monitores de vídeo 
coloridos: 

 Dois dos monitores instalados no painel de condução serão utilizados também 
para observação pelo condutor das quatro câmeras externas (retrovisores). 

 Um monitor instalado na lateral da cabina de condução, para observação das 
imagens das câmeras internas do salão de passageiros. 

8. SISTEMA DE MONITORAMENTO, DIAGNÓSTICO, REGISTRO E CONTROLE 
DE DADOS (DATA BUS) 

8.1 Sistema de Monitoramento e Controle (Data Bus) 

Proporciona interligação de todos os principais sistemas do veículo, com monitoração 
detalhada de estado funcional e diagnóstico.  

O “Data bus" deverá ser constituído, basicamente, por uma rede local de comunicação 
de dados com a finalidade de transmitir comandos, indicações e sinais de falhas dos 
principais equipamentos dos veículos. 

O meio físico de transmissão e os módulos de interface com os equipamentos deverão 
ser duplicados e redundantes, para garantir a disponibilidade de 99,5%. 

A rede de comunicação de dados deverá operar com protocolo aberto, conforme a 
norma IEC 61375. 

O sistema de monitoração de falhas e diagnósticos do veículo resulta da integração 
do “data bus” com os registradores de eventos de todo o veículo e a console das 
cabines com seus monitores e botoeiras, e deverá monitorar e registrar as falhas, e 
armazenar os eventos dos principais equipamentos e sistemas do veículo para auxiliar 
nos processos da operação e manutenção. 

O Sistema “Data bus” deverá atender às condições descritas na norma IEC-60571 ou 
outra equivalente reconhecida internacionalmente. 



8.2 Caixa Preta 

A “caixa preta” deverá registrar dados de eventos operacionais e imagens das 
câmeras instaladas nos carros, conforme descrito no item gravação de imagens. 

Em cada veículo deverão ser instalados dois conjuntos de equipamentos, um em cada 
cabeceira do veículo, sendo cada conjunto composto por: 

 um modulo registrador com memória redundante; 

 um modulo para conexão com a rede data bus; 

 interface de sinais digitais e analógicos; 

 sensor de tacômetro; 

 uma memória removível; 

 Modulo de display e teclado 

A caixa preta deverá gravar os eventos, dados, informações e sinais do veículo, 
advindos do registrador de eventos operacionais, tais como: 

 Comando de tração e freio. 

 Comando e estado das portas. 

 Velocidade. 

 Modo de condução. 

 Pressão do sistema de frenagem. 

 Tensão de alimentação da tração das últimas 72h, com o mínimo de 3 amostras 
por segundo, etc. 

O equipamento deverá também gravar as imagens internas das últimas 2 horas de 
operação do veículo com o mínimo de 10 quadros/s. 

Esse equipamento deverá atender aos requisitos da norma BS/GO/OTS 203 ou IEEE 
1482.1. 

 

9. REQUISITOS DE SEGURANÇA 

9.1 SEGURANÇA ATIVA 

Como segurança ativa do projeto, deverão ser consideradas as seguintes funções e 
equipamentos: 

 Função de frenagem. 

 Função de portas. 

 Dispositivo de advertência de operação de porta. 

 Função de supervisão. 

 Buzina e faróis. 

 Sinalização externa e iluminação do veículo. 



 Função de proteção contra fogo. 

 Função de iluminação de segurança. 

 Função de comunicação. 

9.1.1.1 Função de Frenagem 

Três tipos de frenagem deverão ser usados nos veículos: 

 Frenagem mecânica através da aplicação de freios a disco. 

 Frenagem Elétrica. 

 Frenagem de eletromagnética de emergência. 

9.1.2 Portas 

As portas de acesso terão os seguintes dispositivos de segurança: 

 Indicador luminoso em cada porta, que acionará uma luz intermitente durante 
o seu fechamento, que será acompanhado por um sinal acústico também 
intermitente. 

 Uma vez fechadas, as portas deverão ser bloqueadas mecanicamente e assim 
permanecerem enquanto o veículo estiver em movimento. Nenhuma falha, nas 
portas ou em seu sistema de controle, deverá possibilitar o seu desbloqueio ou 
a sua abertura enquanto o veículo estiver em movimento. 

 Toda porta deverá ser controlada. O veículo não poderá ser movimentado se 
todas as portas não estiverem fechadas e bloqueadas. 

 A abertura de uma porta com o veículo em movimento provocará uma frenagem 
de emergência. 

 As portas terão um dispositivo de detecção que indicará sua obstrução por um 
passageiro e impedirá seu fechamento enquanto ele estiver ativado. 

 As folhas das portas e as bordas laterais devem ser providas de guarnições de 
borracha em toda extensão de contato entre as folhas.  

 Todas as portas deverão possuir um dispositivo manual que permita seu 
desbloqueio e abertura em caso de avaria ou emergência, tanto na parte 
interna como no exterior do veículo. 

 Uma vez fechadas, não deverá haver nenhum tipo de folga nas portas, que 
permitam a penetração de água. Com as portas fechadas, nenhuma parte de 
seus mecanismos, guias, etc. deve ultrapassar a largura máxima do veículo. 

9.1.3 Dispositivo de Alarme e Evacuação 

As funções de alarme e evacuação deverão ser facilmente acessíveis aos passageiros 
em cada porta de acesso.  

9.1.4 Função de Vigilância do Condutor (homem morto) 

O controle de vigilância do condutor atenderá a norma UIC 641. 



9.1.5 Dispositivo de Proteção Frontal/Guarda Corpo 

As duas extremidades do veículo deverão ser providas de saia frontal, cuja função 
será evitar a possibilidade de objetos ou pessoas entrarem em baixo da parte frontal 
do veículo, por exemplo, em casos de acidente. 

9.1.6 Resistência dos Materiais a Fogo 

Todos os materiais utilizados no veículo deverão atender à norma NF F 16-101, e os 
equipamentos elétricos à norma NFF16-102, quanto à resistência a fogo. 

9.2 Segurança Passiva 

Para a segurança passiva dos veículos deverão ser consideradas as seguintes 
funções e equipamentos: 

 Resistência da caixa a esforços verticais. 

 Resistência da caixa a esforços de compressão e colisão. 

 Dispositivo anti-encavalamento. 

 Protetor frontal (Guarda corpo). 

 Barras de proteção lateral para os passageiros sentados. 

 Resistência a fogo. 

 Proteção antivandalismo. 

 Iluminação interior não agressiva. 

 Registrador de eventos. 

 Cabina de condução com projeto ergonômico. 

1.13.1 Proteção anti-encavalamento: As extremidades do veículo e as dos 
módulos deverão ser projetadas para evitar encavalamento em caso de 
colisão em velocidades de até 5 km/h carregados com carga máxima.9.2.1 
Dispositivo de Proteção Frontal/Guarda Corpo 

As duas extremidades do veículo deverão ser providas de saia frontal, cuja função 
será evitar a possibilidade de objetos ou pessoas entrarem em baixo da parte frontal 
do veículo, por exemplo, em casos de acidente. 

9.1.1 9.2.2 Resistência dos Materiais a Fogo 

Todos os materiais utilizados no veículo deverão atender à norma NF F 16-101, e os 
equipamentos elétricos à norma NFF16-102, quanto à resistência a fogo. 

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

A documentação técnica, a ser fornecida, deverá obedecer aos seguintes requisitos 
gerais. 

10.1 MANUAIS 

Os Manuais de Operação deverão abordar, entre outros, os seguintes tópicos: 

 Procedimentos para operação do equipamento em caso de falhas. 



 Cuidados a serem tomados para minimização de falhas e conservação dos 
equipamentos. 

 Desenhos, diagramas simplificados e descrição funcional dos equipamentos. 

Os Manuais de Manutenção poderão ser elaborados segundo modelos praticados 
pelos subfornecedores, mas apresentados segundo formatação geral de todos os 
documentos, devendo incluir, no mínimo, os seguintes tópicos: 

10.2 DOCUMENTAÇÃO EM GERAL 

Toda documentação apresentada deverá seguir os seguintes critérios: 

 A documentação técnica deve ser fornecida utilizando-se um dos seguintes 
padrões: A1, A2, A3 e A4, sendo que os padrões A1 e A2 devem ser utilizados 
para Esquemas, Desenhos e Projetos de Instalação e os padrões A3 e A4 para 
textos, tabelas e figuras 

 As demais folhas do documento devem conter as seguintes informações: 
Campo preenchido com o código do documento técnico e sua respectiva 
revisão e responsável técnico e campo preenchido com o número sequencial e 
o número total de folhas do documento. 

 Os controles de revisões de desenhos deverão permitir a rastreabilidade da 
alteração efetuada. 

Todos os desenhos, fornecidos pelo fabricante do veículo deverão estar em 
AUTOCAD com extensão DWG, em formato vetorial editável. 

  



DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Serão admitidas as seguintes premissas com base nas especificações técnicas 
disponibilizadas: 

 As estações serão fechadas, delimitadas por barreiras físicas entre a área paga 
e livre, com acesso por meio de linha de bloqueios; 

 As plataformas contarão com portas estilo screen door, que se abriram em 
sincronia com as portas dos trens; 

 A frota de trens terá a capacidade máxima estimada em 400 passageiros por 
carro (6 passageiros/m²) e serão limitados a velocidade máxima de 70Km/h; 

 O empreendimento possuirá Centro de Controle Operacional, guarnecido 
tempo integral, que controlará todo o VLT de forma integrada, incluindo o 
sistema semafórico, com prioridade na circulação dos trens; 

 A velocidade operacional para efeito de cálculo da oferta de trens será de 26 
Km/h, condicionada ao controle semafórico em todo sistema; 

 A condução dos trens será marcha à vista, com aceleração, frenagem e 
prestação de serviço nas estações (abertura e fechamento de portas) 
comandadas pelo piloto, sob supervisão e controle do CCO. 

 O sistema deverá funcionar como um carrossel, ou seja, a seu gerenciamento 
buscará manter o intervalo homogêneo entre os trens, conforme programado 
para a linha e o horário. 

1.1 OPERAÇÃO DOS TRENS E DAS ESTAÇÕES 

A operação dos trens e estações é a atividade do VLT onde os empregados tem 
contato direto com os passageiros.  

São obrigações para os funcionários que prestam o serviço ao público: 

 Apresentação - com uso de uniforme padrão e identificação visível (crachá); 

 Postura - por meio de comportamento receptivo e proativo; 

 Comunicação - de forma clara e precisa, respondendo a todas as solicitações 
dos usuários. 

1.2 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

O Centro de Controle Operacional (CCO) é o local onde são centralizadas todas as 
informações operacionais do sistema e onde ocorre a gestão e tomada de decisão 
operacional. 

Dessa forma, todos os sistemas devem garantir as informações necessárias para a 
realização do controle da operação. 

1.2.1 Gerenciamento da Operação 

O controle do funcionamento das estações e da circulação de trens ocorre no CCO, 
com base nos procedimentos e normas da empresa, e ocorre por meio de: 

 Comunicação com os empregados das estações e trens por telefone e por 



rádio; 

 Pelo sistema de sinalização de tráfego e detecção de posicionamento dos 
trens; 

 Pelo sistema de sinalização de energia; 

 Pelo CFTV; 

 Pelos sistemas de sinalização dos sistemas auxiliares. 

O CCO deve ser composto por consoles de controle, guarnecidos por controladores 
de operação sob o comando do Supervisor de Controle, detentor da palavra final sobre 
as decisões operacionais. 

Para permitir a fiscalização e eventuais investigações, todas as comunicações do 
CCO devem ser gravadas bem como todos os sistemas devem ter registro (logs) de 
todas as atividades (comandos e alterações de estados), informações estas que 
devem ser mantidas em ambiente seguro e com redundância.  

 

1.3 ESQUEMA DE CIRCULAÇÃO OPERACIONAL DA FASE INICIAL 

Diretrizes apresentadas no ANEXO VIII. 

 

1.4 SISTEMA DE MANUTENÇÃO 

Diretrizes apresentadas no ANEXO IX. 

 


