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APRESENTAÇÃO 

 

O Consórcio Serveng-BF Capital-TTrans-Piracicabana apresenta à Secretaria de Estado de 
Mobilidade do DF o presente produto denominado Caderno 9 – Especificações Técnicas 
de Sistemas Fixos, componente dos Estudos de Viabilidade, para implantação do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) na via W3, conforme Termo de Autorização constante da página 
92, do Diário Oficial do Distrito Federal do dia 29/03/2019. 

O Caderno 9 – Especificações Técnicas de Sistemas Fixos é apresentado em 3 Tomos, 
sendo cada um deles compostos pelos seguintes capítulos: 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Objetivo  

Este documento tem por objetivo apresentar os requisitos técnicos gerais a serem cumpridos 
durante todas as fases de desenvolvimento do projeto dos sistemas, visando o fornecimento de 
sistemas modernos, confiáveis e seguros e em total conformidade com as características 
operacionais de desempenho e de automatismo exigidos nas especificações do projeto do 
Sistema VLT de Brasília.  
 

1.2. Apresentação  

Este documento contém os capítulos referentes á Documentos de Referência, os Requisitos 
Técnicos Específicos, de Montagem e Instalação, de Manutenção, de Treinamento, de 
Documentação Técnica e Requisitos de Aceitação.  
 
Este documento deve ser utilizado conjuntamente com os documentos específicos de cada 
Sistema. São eles: 
 

- Sistema de Transmissão de Dados (STD); 

- Sistema de Controle de Acesso (SCA);  

- Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP);  

- Sistema de Comunicações Fixas (SCF);  

- Sistema de Radiocomunicação (SRC);  

- Sistema de Monitoração Eletrônica (SME);  

- Sistema Multimídia (SMM); 

- Sistema de Controle Semafórico (SCS); 

- Sistema de Sinalização e Controle (SSC); 

- Sistema de Controle Centralizado (SCC). 

 

1.3. Siglas e Abreviaturas  

 AMV – Aparelhos de Mudança de Via;  

 ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações;  

 AP – Access Point;  

 APF – Aperte para Falar;  

 CAG – Controle Automático de Ganho;  
 CCO – Centro de Controle Operacional;  
 CD – Concentrador de Dados;  
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 CIF – Common Intermediate Format;  
 CIM – Centro de Informação da Manutenção;  
 CoS – Classe de Serviço;  
 CPU – Central Processor Unit;  
 CS – Concepção de Sistema;  
 CTI – Computer Telephone Integration;  
 DET – Distorção Eletroacústica Total;  
 DG – Distribuidor Geral;  
 DI – Detecção de Incêndio;  
 DSCP – DiffServ Code Point;  
 EMC – Compatibilidade Eletromagnética (Electromagnetic Compatibility);  
 ERB – Estação Rádio Base  
 FAL – Falhas;  
 fps – frames per second ou quadros por segundo;  
 GRA – Gravação de Imagens;  
 IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineer;  
 IHM – Interface Homem Máquina;  
 INT – Intercomunicador;  
 IP – Índice de Proteção;  
 IP – Internet Protocol;  
 IPSEC – IP Security;  
 
 ISDN – Integrated Service Digital Network;  

 ISO – International Standards Organization;  

 ITU – International Telecommunications Union;  

 LAN – Local Area Network;  

 LCD – Display de Cristal Líquido;  

 MCBF – Mean Cycles Between Failure;  

 MDPG – Mensagens Digitalizadas e Pré-Gravadas;  

 MPLS – Multiprotocol Label Switching;  

 MTBF – Mean Time Between Failure;  

 MTTR – Mean Time to Repair;  

 NBR – Norma Brasileira;  

 NPS – Nível de Pressão Sonora;  

 NTP – Network Time Protocol;  

 OMG – Object Management Group;  
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 ONVIF – Open Network Video Interface Forum;  

 OSI – Open System Interconnection;  

 PC – Personal Computer;  

 PNE – Portador de Necessidades Especiais;  

 PoE – Power over Ethernet;  

 PSD – Platform Screen Door – Sistema de Portas de Plataforma;  
 
 PSTN – Public Switched Telephone Network;  

 QoS – Qualidade de Serviço;  

 RF – Rádio Frequência;  

 RFC – Request For Comments;  

 RTFC – Rede Telefônica Fixa Comutada;  

 SAM – Sistema de Apoio à Manutenção;  

 SBT – Sistema de Baixa Tensão;  

 SCA – Sistema de Controle de Acesso;  

 SCAP – Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros;  

 SCC – Sistema de Controle Centralizado;  

 SCF – Sistema de Comunicações Fixas; 

 SCS – Sistema de Controle Semafórico;  

 SHA – Secure Hash Algorithm, relacionado com as funções criptográficas;  

 SME – Sistema de Monitoração Eletrônica;  

 SMM – Sistema Multimídia;  

 SMT – Sistema de Média Tensão;  
 
 SNMP – Simple Network Management Protocol, um protocolo padrão da Internet para 

gerenciar dispositivos em redes IP; 

 SRC – Sistema de Radiocomunicação; 

 SOAP – Simple Object Access Protocol;  

 SSC – Sistema de Sinalização e Controle;  
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 SSPC – Society for Protective Coatings;  

 SysML – System Modeling Language;  

 TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol;  

 UDDI – Universal Description, Discovery and Integration;  

 UML – Unified Modeling Language;  

 VDO – Vídeo;  

 VoIP – Voice over IP ou Voz sobre IP;  

 VLAN – Virtual LAN; 

 VLT – Veículo Leve sobre Trilhos;  

 VPN – Virtual Private Network;  

 VRMS – Valor de Tensão Eficaz (Volts Root Mean Square);  

 VSWR – Voltage Standing Wave Ratio;  

 W3C – World Wide Web Consortium;  

 WLAN – Wireless Local Area Network;  
 
 WSDL – WebService Description Language.  

 

1.4. Definições  

Acessórios: Todo material utilizado como complemento. 

Acessos: Áreas da estação destinadas à entrada e saída de passageiros. 

Alarmes: Mensagens sonoras e/ou visuais decorrentes de situações de anormalidades 
diagnosticadas no sistema. 

Área Livre: é aquela em que o usuário circula livremente e sem necessidade de autorização 
de passagem dada por um bloqueio. 

Área Paga: é aquela em que o usuário, para entrar, necessita de autorização de passagem 
dada por um bloqueio, pelo processamento de um bilhete ou cartão válido. 

Armário: Estrutura metálica externa composta de chapas laterais e portas de acesso frontais e 
traseiras. Comporta em seu interior gabinete e acessórios. 

Assinatura Eletrônica: Conjunto de procedimentos matemáticos realizados com a utilização 
de técnicas de criptografia, através de um software desenvolvido especialmente para esta 
finalidade, que aprimora a comprovação da autenticidade da criação e concordância com 
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documentos e transações realizadas em meio eletrônico, assim como a assinatura de próprio 
punho comprova a autoria/concordância com um documento ou declaração por escrito.  

Bastidor: Estrutura metálica que comporta equipamentos, módulos e cartões eletrônicos. 

Confiabilidade: Probabilidade de um item desempenhar corretamente as funções específicas, 
por um intervalo de tempo determinado. 
 
Contratada: Empresa responsável pela execução integral desta permissão. 
  
Contratante: Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB 
ou empresa fiscalizadora contratada pela mesma. 

Disponibilidade: É a probabilidade de o sistema estar operando corretamente e estar 
disponível para realizar suas funções no instante de tempo t.  
 
Disponibilizar Informações: O sistema é responsável pela ação de tratar solicitações de 
informações, de acordo com o padrão estabelecido, de um ou mais originadores especificados 
por configuração do sistema. Ao receber uma solicitação de informações, o sistema deve ser 
capaz de decodificar, interpretar seus parâmetros, processar, gerar e enviar as informações 
solicitadas aos respectivos originadores. 

Distribuidor Geral, Painel de Distribuição, Interligação e Conexão: é um painel ou conjunto 
de painéis baseados na filosofia de cabeamento estruturado. 

Enviar Informações: O sistema é responsável pela ação de envio de informações, de acordo 
com o padrão de comunicação estabelecido, para um ou mais destinatários especificados por 
configuração do sistema. Este envio de informações se dá na ocorrência de uma mudança de 
estado de um determinado item, monitorado pelo sistema, ou quando for atingido um 
determinado estado por este item.  

Equipamentos de Prateleira: Equipamentos habitualmente disponíveis comercialmente que a 
Contratada possua ou venha adquirir de terceiros e que possam ser prontamente fornecidos 
sem a necessidade de adaptações e/ou modificações. 

Ethernet: padrão de rede, baseada em cabos de par trançado, na qual os dados trafegam a 
uma velocidade de 10Mbits por segundo. 

Falha: Término da capacidade de um item desempenhar uma função requerida. 

Fiscalização: Comissão ou entidade nomeada pela Contratante para inspecionar, realizar 
verificação de provas e ensaios, acompanhar testes de aceitação em fábrica e em campo, 
fiscalizar e supervisionar a implantação e a execução do fornecimento. 

Fluxo de usuários: é o número de usuários que passam, entre as áreas livre e paga das 
estações ou áreas de transferência. 

Fornecimento: Conjunto de serviços, equipamentos, componentes e materiais objeto do Edital 
e descritos nesta especificação. 

Fornecedor: Empresa que presta serviços ou que fornece equipamentos, parte, subparte ou 
itens de um sistema. 
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Função: Atuação requerida de um item em determinadas condições. 

Gabinete: Estrutura metálica externa, composta de chapas laterais e portas de acesso frontal e 
traseiro, composta por gavetas, bastidores, guias e dutos de cabos. 
 
Gaveta: Estrutura metálica, normalmente provida de guias internas ou externas, para inserção 
de módulos ou cartões eletrônicos, de maneira justaposta. 

Gigabit Ethernet: tecnologia de redes padrão Ethernet com velocidade de transmissão de 
dados até 1 Gigabit por segundo. 

Horário de Pico: Faixa de horário que representa o período de maior movimento de 
passageiros. 

Interoperabilidade: Habilidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem 
informações, garantindo a integração de funcionamento. 

Item: Termo geral que designa qualquer componente, parte, módulo, equipamento, função, 
subsistema ou sistema, que possa ser considerado individualmente e ensaiado 
separadamente. 

Leiaute: desenho com a disposição dos equipamentos em um determinado local. 

Manutenção Corretiva: Ação de manutenção após a ocorrência de uma falha de um item, com 
o objetivo de restabelecê-lo ao estado no qual ele tem a capacidade de desempenhar a função 
requerida. 

Manutenção Preditiva: Ação de manutenção que permite detectar desvios do desempenho 
nominal de funcionamento de instalações e equipamentos do sistema, comparado através da 
monitoração em tempo real, dos principais parâmetros relacionados ao funcionamento do item. 

Manutenção Preventiva: Ação de manutenção executada a intervalos pré-determinados, 
conforme critérios pré-estabelecidos, com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência 
de falha ou de degradação no desempenho do item. 

Modo de Acomodação de Cabos: Meio pelo qual fios e cabos lançados são acomodados ao 
longo de seu caminhamento, como em eletrodutos, bandejamentos, eletrocalhas e outros. 

Pátio: é o local destinado à manutenção, manobra e estacionamento de VLTs. 
 
Pictograma: é uma orientação visual para o usuário através de desenhos, devendo ser 
iluminada. 

Portabilidade: Facilidade com a qual um sistema ou componente pode ser transferido de um 
ambiente de hardware ou software para outro. 

Posto de Controle: Denominação do local onde estão alocados os equipamentos de IHM, 
equipamentos de comunicação entre outros, utilizados para operação e/ou manutenção do 
sistema. 

Posto do SCC: Local do CCO onde está localizado o posto operativo do Sistema de Controle 
Centralizado.  
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Programa de Treinamento: Programa que descreve o conteúdo, os materiais didáticos, 
cronogramas e outros de um treinamento. 

Rede: é um grupo de pontos, estações e nós interligados, e o conjunto de equipamentos que 
os conecta. 

Sala Operacional: Salas destinadas aos postos ou apoio da operação, localizadas no CCO e 
pátio. 

Sala Técnica ou Sala de Equipamentos: Salas destinadas à instalação de equipamentos do 
sistema, localizadas no CCO, nas estações, subestações e pátios. 

Validador: equipamento instalado nos bloqueios, onde são lidas, processadas e armazenadas 
as informações contidas nos bilhetes magnéticos ou cartões Smart, segundo regras e software 
específicos. 

Via Principal: Extensão de trilhos percorridos pelo VLT, com exceção das regiões de pátio. 

Vias: vias de circulação dos VLTs e Veículos Auxiliares, incluindo todos os nichos e 
estacionamentos de VLTs. 
 
Wireless: são sistemas de telecomunicações nos quais o transporte de sinais, é feito por 
ondas eletromagnéticas; transporte sem fio. 

Zona de Transferência: região limítrofe entre a Via e o Pátio.  
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2. NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

2.1. Órgãos Normatizadores 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANSI - American National Standards Institution 

IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineering 

EIA - Electronic Industries Association 

TIA - Telecommunications Industry Association kV 

ASTM - American Standards Testing Materials 

BSI - British Standards Institution 

DIN - Deutches Institut Fuer Normung 

IEC - International Electrotechnical Commission 

IPC - Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits 

ISO - International Standards Organization 

ITU-T - Telecommunication Standardization Sector 

MIL - Military Standards 

NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

NFPA - National Fire Protection Association 

UL - Underwriters Laboratories Inc. 

VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker 

CENELEC - Comité Europeu de Normalização Electrotécnica 

CMU - Carnegie Mellon University 

SEI - Software Engineering Institute 

RFCs - Requests for Comments (IETF – Internet Engineering Task Force) 

ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
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2.2. Normas Técnicas Aplicáveis 

 

2.2.1. Normas ABNT 

1- NB 425-02: Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP) 

2- NBR 10151: Condutores de cabos isolados 

3- NBR 10152: 
Laminado epóxico à base de tecido de fibra de vidro, 
estampável à frio, resistente à chama e revestido de cobre, 
tipo Fr-4 (V-0) 

4- NBR 10299: 
Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora 
em áreas habitadas - Aplicação de uso geral 

5- NBR 10495: 
Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes 
internos a edificações 

6- NBR 11003: 
Cabos elétricos em corrente alternada e a impulso – Análise 
estatística da rigidez dielétrica 

7- NBR 11300: 
Fios e cabos elétricos — Determinação da quantidade de 
gás ácido halogenado emitida durante a combustão de 
materiais poliméricos 

8- NBR 11633: Tintas — Determinação da aderência 

9- NBR 11764: 
Fios e cabos elétricos - Determinação da densidade de 
fumaça emitida em condições definidas de queima - Método 
de ensaio 

10- NBR 12139: 
Fios e cabos elétricos - Ensaio de determinação do grau de 
acidez de gases desenvolvidos durante a combustão de 
componentes - Método de ensaio. 

11- NBR 12511: 
Aparelho de mudança de via — Máquina de chave — 
Requisitos e classificação 

12- NBR 13067: 
Fios e cabos elétricos - Ensaio de determinação do índice 
de toxidez dos gases desenvolvidos durante a combustão 
dos materiais poliméricos - Método de ensaio 

13- NBR 13068: 
Sinalização ferroviária — Sinal luminoso com uma ou duas 
unidades luminosas — Aspecto do sinal 
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14- NBR 13184: 
Carro metropolitano e veículo leve sobre trilhos - 
Determinação dos níveis de ruídos - Método de ensaio 

15- NBR 13248: 
Ruídos interno e externo em carro metropolitano e veículo 
leve sobre trilhos (VLT) - Procedimento 

16- NBR 13309: 
Sinalização ferroviária – Linhas elétricas de energia e linhas 
elétricas de sinal vital e não vital – Dispositivos de proteção 
contra surtos (DPS) 

17- NBR 13486: 
Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, 
não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para 
tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho 

18- NBR 13487: Máquina de chave eletroidráulica - Especificação 

19- NBR 13488: Fibras ópticas - Terminologia 

20- NBR 13491: 
Fibras ópticas tipo multimodo índice gradual — 
Especificação 

21- NBR 13502: 
Fibra óptica tipo monomodo de dispersão normal — 
Especificação 

22- NBR 13507: 
Fibras ópticas - Determinação da atenuação óptica - Método 
de ensaio 

23- NBR 13508: 
Fibras ópticas - Verificação da uniformidade da atenuação 
óptica - Método de ensaio 

24- NBR 13509: Cabos ópticos - Compressão - Método de ensaio 

25- NBR 13510: Cabos ópticos - Ensaio de curvatura 

26- NBR 13511: Cabos ópticos - Ensaio de impacto 

27- NBR 13512: Cabos ópticos - Ciclo térmico - Método de ensaio 

28- NBR 13513: 
Fibras e cabos ópticos - Ensaio de ataque químico à fibra 
óptica tingida - Método de ensaio 

29- NBR 13514: 
Cabos ópticos - Ensaio de tração em cabos ópticos e 
determinação da deformação da fibra óptica - Método de 
ensaio 

30- NBR 13517: Cabos ópticos — Ensaio de torção 
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31- NBR 13518: Cabos ópticos - Ensaio de flexão alternada 

32- NBR 13519: Cabos ópticos — Ensaio de abrasão — Método de ensaio 

33- NBR 13520: Cabos ópticos — Dobramento — Método de ensaio 

34- NBR 13570: 
Fibras e cabos ópticos - Ensaio de ciclos térmicos na fibra 
óptica tingida - Método de ensaio 

35- NBR 13897: 
Fibras óptical - Determinação da variação de atenuação 
óptica - Método de ensaio 

36- NBR 13965: 
Instalações elétricas em locais de afluência de público - 
Requisitos específicos 

37- NBR 13975: 
Duto espiralado corrugado flexível, em polietileno de alta 
densidade, para uso metroferroviário 

38- NBR 13976: 
Móveis para escritório - Móveis para informática - 
Classificação e características físicas e dimensionais 

39- NBR 13977: 
Fibras ópticas - Determinação da força de extração do 
revestimento - Método de ensaio 

40- NBR 13978: Cabos ópticos - Imersão - Método de ensaio 

41- NBR 13989: 
Cabos ópticos - Determinação do tempo de indução 
oxidativa (OIT) - Método de ensaio 

42- NBR 13990: Cabos ópticos - Tração em cabos - Método de ensaio 

43- NBR 14021: 
Cabo óptico subterrâneo - Determinação do desempenho, 
quando submetido ao ensaio de coeficiente de atrito estático 
- Método de ensaio 

44- NBR 14039: 
Cabo óptico subterrâneo - Determinação do desempenho, 
quando submetido à vibração - Método de ensaio 

45- NBR 14076: 
Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano 

46- NBR 14104: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 

47- NBR 14565: 
Cabos ópticos — Determinação do comprimento de onda de 
corte 

48- NBR 14566: Amostragem e inspeção em fábrica de cabos e cordões 

16



 
 

ET- REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

ópticos - Procedimento 

49- NBR 14773: 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data 
centers 

50- NBR 15014: 
Cabo óptico dielétrico para aplicação subterrânea em duto e 
aérea espinado 

51- NBR 15465: 
Cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores -
para aplicação em linhas de dutos - Especificação 

52- NBR 15928: 
Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída 
em corrente alternada (nobreak) 

53- NBR 5111: 
Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas 
de baixa tensão - Requisitos de desempenho 

54- NBR 5356: Ensaio não destrutivo – Análise de vibrações – Terminologia

55- NBR 5368: Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos 

56- NBR 5410: Transformadores de potência 

57- NBR 5419-1: 
Fios de cobre mole estanhados para fins elétricos - 
Especificação 

58- NBR 5419-2: Instalações elétricas de baixa tensão 

59- NBR 5419-3: Confiabilidade e mantenabilidade 

60- NBR 5419-4: Conector elétrico 

61- NBR 5462: Choque térmico para fios e cabos elétricos 

62- NBR 5474: 
Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 
1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos 

63- NBR 6243: 
Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e 
ferro fundido - Especificação 

64- NBR 6245: 

Bobinas e chapas laminadas a quente de aço acalmado 
com características melhoradas de propriedades 
mecânicas, conformabilidade e soldabilidade — 
Especificação 

65- NBR 6251: 
Bobinas e chapas finas de aço - Carbono para uso geral - 
Especificação 
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66- NBR 6251: Transformador de potencial indutivo - Requisitos e ensaios 

67- NBR 6323: Transformador de corrente - Especificação e ensaios 

68- NBR 6655: 
Fios e cabos elétricos de potência, controle e intrumentação 
— Ensaio de tensão elétrica 

69- NBR 6658: 
Cabos de potência com isolação extrudada de borracha 
etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 
1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho 

70- NBR 6813: 
Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto 
de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV 
a 6 kV - Especificação 

71- NBR 6814: 
Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC 
para tensões até 1 kV — Requisitos de desempenho 

72- NBR 6855: 
Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE, EPR 
ou HEPR para tensões até 1 kV - Requisitos de 
desempenho 

73- NBR 6856: Fios e cabos elétricos - Ensaios de descargas parciais 

74- NBR 6881: 
Fios e cabos elétricos - Ensaio de capacitância e fator de 
dissipação 

75- NBR 7286: Fios e cabos elétricos – Ensaio de resistividade volumétrica 

76- NBR 7288: Fios e cabos elétricos – Ensaio de fragilização 

77- NBR 7289: 
Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por 
imersão a quente - Verificação da uniformidade do 
revestimento - Método de ensaio 

78- NBR 7290: Sinalização ferroviária — Terminologia 

79- NBR 7294: Sinalização ferroviária — Circuito de via — Classificação 

80- NBR 7295: 
Cabos de formato plano com isolação extrudada de cloreto 
de polivinila (PVC) para tensão até 750V - Especificação 

81- NBR 7300: 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos 

82- NBR 7307: 
Cabos para telecomunicações — Dobramento do cabo — 
Método de ensaio 
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83- NBR 7400: 
Cabos ópticos e telefônicos - Ensaio de penetração de 
umidade - Método de ensaio 

84- NBR 7635: 
Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos - Ensaio de 
comparação de cores - Método de ensaio 

85- NBR 8362: 
Fios e cabos telefônicos - Ensaio de resistência à fissuração 
- Método de ensaio 

86- NBR 8661: 
Fios e cabos telefônicos - Ensaios de contração - Método de 
ensaio 

87- NBR 9050: 
Fios e cabos para telecomunicações — Fluidez — Método 
de ensaio 

88- NBR 9135: 
Cabos telefônicos - Ensaios de escoamento do composto de 
enchimento - Método de ensaio 

89- NBR 9136: 
Emendas e terminais para cabos de potência com isolação 
para tensões de 3,6/6 kV a 27/35 kV 

90- NBR 9140: Vocabulário eletrotécnico internacional 

91- NBR 9142: 

Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 3: 
Requisitos particulares para montagem de acessórios de 
baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a 
pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros 
de distribuição 

92- NBR 9143: 
Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão  Parte 
2: Disjuntores 

93- NBR 9147: 
Equipamentos de alta-tensão Parte 102: Seccionadores e 
chaves de aterramento 

94- NBR 9149: 
Conjunto de manobra e controle de alta-tensão Parte 200: 
Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro 
metálico para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV 

95- NBR 9314: 
Grupos geradores de corrente alternada acionados por 
motores alternativos de combustão interna 

96- NBR IEC 60050: 
Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores 
isolado (sem cobertura) para instalações fixas 
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97- NBR IEC 60439-3: 
Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições de 
fogo Parte 1: Ensaio em um único condutor ou cabo isolado 
na posição vertical 

98- NBR IEC 60529: 

Métodos de ensaios para cabos elétricos submetidos ao 
fogo Parte 3-10: Ensaio de propagação vertical da chama 
de cabos em feixes na posição vertical - Equipamento de 
ensaio 

99- NBR IEC 60947-2: 

Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de 
fogo Parte 3-21: Ensaio de propagação vertical da chama 
em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente 
- Categoria A F/R 

100- NBR IEC 62271-102: 

Métodos de ensaio para cabos elétricos sob condições de 
fogo Parte 3-22: Ensaio de propagação vertical da chama 
em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente 
- Categoria A 

101- NBR IEC 62271-200: 

Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de 
fogo Parte 3-23: Ensaio de propagação vertical da chama 
em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente 
- Categoria B 

102- NBR ISO 8528: 

Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de 
fogo Parte 3-24: Ensaio de propagação vertical da chama 
em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente 
- Categoria C 

103- NBR ISO IEC 27002: 

Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de 
fogo Parte 3-25: Ensaio de propagação vertical da chama 
em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente 
- Categoria D 

104- NBR NM 247-3: 

Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e 
de cobertura de cabos elétricos Parte 1: Métodos para 
aplicação geral - Capítulo 1: Medição de espessuras e 
dimensões externas - Ensaios para a determinação das 
propriedades mecânicas 

105- NBR NM 280: 

Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e 
de cobertura de cabos elétricos Parte 1: Métodos para 
aplicação geral - Capítulo 2: Métodos de envelhecimento 
térmico 
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106- NBR NM 313: 

Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e 
de cobertura de cabos elétricos Parte 1: Métodos para 
aplicação geral - Capítulo 3: Métodos para determinação da 
densidade de massa - Ensaios de absorção de água - 
Ensaios de retração 

107- NBR NM IEC 60332-1: 

Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e 
de cobertura de cabos elétricos e ópticos Parte 1: Métodos 
para aplicação geral - Capítulo 4: Ensaios a baixas 
temperaturas 

108- NBR NM IEC 60332-3-10: 

Métodos de ensaio comuns para materiais de isolação e de 
cobertura de cabos elétricos e ópticos Parte 2: Métodos 
específicos para materiais elastoméricos - Capítulo 1: 
Ensaios de resistência ao ozônio, de alongamento a quente 
e de imersão em óleo mineral 

109- NBR NM IEC 60332-3-21: 

Métodos de ensaios comuns para materiais de isolação e de 
cobertura de cabos elétricos Parte 4: Métodos específicos 
para os compostos de polietileno e polipropileno - Capítulo 
1: Resistência à fissuração por ação de tensões ambientais 
- Ensaio de enrolamento após envelhecimento térmico no ar 
- Medição do índice de fluidez - Determinação do teor de 
negro-de-fumo e/ou de carga mineral em polietileno 

110- NBR NM IEC 60332-3-22: 
Proteção contra descargas atmosféricas Parte 1: Princípios 
gerais 

111- NBR NM IEC 60332-3-23: 
Proteção contra descargas atmosféricas Parte 2: 
Gerenciamento de risco 

112- NBR NM IEC 60332-3-24: 
Proteção contra descargas atmosféricas Parte 3: Danos 
físicos a estruturas e perigos à vida 

113- NBR NM IEC 60332-3-25: 
Proteção contra descargas atmosféricas Parte 4: Sistemas 
elétricos e eletrônicos internos na estrutura 

114- NBR NM IEC 60811-1-1: Fios e cabos elétricos - Determinação do índice de oxigênio 

115- NBR NM IEC 60811-1-2: 
Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 
1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos 

116- NBR NM IEC 60811-1-3: Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento 

117- NBR NM IEC 60811-1-4: Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência elétrica 
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118- NBR NM IEC 60811-2-1: 
Information technology -- Security techniques -- Code of 
practice for information security controls 

119- NBR NM IEC 60811-4-1: 

Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para 
construção e instalação - Requisitos particulares para a 
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com 
deficiência 

 

2.2.2. Normas ANSI / IEEE / EIA / TIA 

 

1- ANSI C2 TABLES: Tables from the National Electrical Safety Code 

2- ANSI C80.1 - 2005: Electric Rigid Steel Conduit 

3- ANSI Y32.16: Electrical Reference Designations 

4- EIA 700BAAD: 
Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit 
Terminating Equipment Employing Serial Binary Data 
Interchange 

5- EIA/IS 648: 
Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital Interface 
Circuits 

6- IEC 60076: 
Electrical Characteristics of Unbalanced Voltage Digital Interface 
Circuits 

7- IEC 60146: 
Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in 
Balanced Digital Multipoint Systems 

8- IEC 60255: 
Measurement of Electromagnetic Interference Characteristics of 
Equipments Intended to Operate in Severe Electromagnetic 
Environments 

9- IEC 60297: Commercial Building Telecommunications Cabling Standards 

10- IEC 60310: 
Requisitos gerais para projeto, instalação e parâmetro para 
testes do sistema de cabeamento estruturado 

11- IEC 61095: 
Requerimentos elétricos e mecânicos para cabos UTP e ScTP 
100 Ohms 

12- IEEE 1008: Componentes de cabeamento de fibra óptica 

13- IEEE 1012: Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways 
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and Spaces 

14- IEEE 1044: 
Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications 

15- IEEE 1061: 
Guide on the Surge Environment in Low-Voltage (1000 V and 
less) AC Power Circuits 

16- IEEE 1062: 
Recommended Practice on Characterization of Surges in Low-
Voltage (1000 V and less) AC Power Circuits 

17- IEEE 1063: Software Engineering Terminology 

18- IEEE 1074: Software Quality Assurance Processes 

19- IEEE 1228: Port-Based Network Access Control 

20- IEEE 1394: Ethernet 

21- IEEE 1474 – 1: Wireless LAN Standard 

22- IEEE 1474 - 2: Wireless LAN Specification 

23- IEEE 1483: 
Wireless LAN MAC and PHY specifications: Higher speed 
Physical Layer (PHY) extension in the 5.8GHz band 

24- IEEE 1588: 
Wireless LAN MAC and PHY specifications: Higher speed 
Physical Layer (PHY) extension in the 2.4GHz band 

25- IEEE 1613: 

IEEE Standard for Information Technology - 
Telecommunications and Information Exchange Between 
Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific 
Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control 
(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 

26- IEEE 519: 

Information Technology – Telecommunications and Information 
Exchange Between Systems – IEEE Standards for Local and 
Metropolitan Area Networks – Common Specifications – Media 
Access Control (MAC) Bridges 

27- IEEE 610.12: 
Configuration Management in Systems and Software 
Engineering 

28- IEEE 730: Software and System Test Documentation 

29- IEEE 802.1X: 
Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications 
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30- IEEE 802.3: Software Unit Testing 

31- IEEE 81: Classification for Software Anomalies 

32- IEEE 828: Software Quality Metrics Methodology 

33- IEEE 829: Recommended Practice for Software Acquisition 

34- IEEE 830: Software User Documentation 

35- IEEE C37.20.1: Developing a Software Project Life Cycle Process 

36- IEEE C37.20.2: Software Safety Plans 

37- IEEE C37.20.3: High-Performance Serial Bus 

38- IEEE C37.90.2: 
Communications-Based Train Control (CBTC) Performance and 
Functional Requirements 

39- IEEE C57.13: 
User Interface Requirements in Communications-Based Train 
Control (CBTC) Systems 

40- IEEE C57.18.10: 
Verification of Vital Functions in Processor-Based Systems Used 
in Rail Transit Control 

41- IEEE C57.96: 
Detail Specification for Shielded Rectangular Connectors for 
Universal Serial Bus Plus Power Connectors Series “A” 

42- IEEE C62.41.1: Software, and Hardware Verification and Validation 

43- IEEE C62.41.2: 
Environmental and Testing Requirements for Communications 
Networking Devices Installed in Electric Power Substations 

44- IEEE-802.11: 
Wireless Communications Systems - Performance in noise and 
interference 

45- IEEE-802.11a: 
Precision Clock Synchronization Protocol for Networked 
Measurement and Control Systems 

46- IEEE-802.11b/g: 
Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric 
Power Systems 

47- IEEE-802.11i: 
Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth 
Surface Potentials of a Grounding System 

48- IEEE-802.1D: 
Metal-Enclosed Low-Voltage (1000 Vac and below, 3200 Vdc 
and below) Power Circuit Breaker Switchgear 
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49- TIA TSB-88: Metal-Clad Switchgear 

50- TIA/EIA 568-A: Metal-Enclosed Interrupter Switchgear (1 kV–38 kV) 

51- TIA/EIA 568-B.1: 
Withstand Capability of Relay Systems to Radiated 
Electromagnetic Interference from Transceivers 

52- TIA/EIA 568-B.2: Field Testing of Relaying Current Transformers 

53- TIA/EIA 568-B.3: 
Practices and Requirements for Semiconductor Power Rectifier 
Transformers 

54- TIA/EIA 568-B: Loading Dry-Type Distribution and Power Transformers 

55- TIA/EIA 569-A: Power Transformers 

56- TIA/EIA 607: 
Semiconductor converters - General requirements and line 
commutated converters 

57- TIA/EIA-232: Measuring relays and protection equipment 

58- TIA/EIA-422: 
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - 
Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) 
series 

59- TIA/EIA-423: 
Railway applications - Traction transformers and inductors on 
board rolling stock 

60- TIA/EIA-485: 
Electromechanical contactors for household and similar 
purposes 

 

2.2.3. Normas ASTM 

   

1- ASTM A123 / A123M: 
Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 
on Iron and Steel Products 

2- ASTM A153 / A153M: 
Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and 
Steel Hardware 

3- ASTM B117: Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire 

4- ASTM B172: 
Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper 
Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft 

5- ASTM B173: Standard Specification for Tin-Coated Soft or Annealed Copper 
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Wire for Electrical Purposes 

6- ASTM B187/B187M: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus 

7- ASTM B189: 
Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper 
Conductors Having Bunch-Stranded Members, for Electrical 
Conductors 

8- ASTM B193: 
Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper 
Conductors Having Concentric-Stranded Members, for Electrical 
Conductors 

9- ASTM B3: 
Standard Specification for Copper, Bus Bar, Rod, and Shapes 
and General Purpose Rod, Bar, and Shapes 

10- ASTM B33: 
Standard Specification for Lead-Coated and Lead-Alloy-Coated 
Soft Copper Wire for Electrical Purposes 

11- ASTM B8: 
Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and 
Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at 
Commercial Power Frequencies 

12- ASTM D1000: 
Standard Test Methods for Mandrel Bend Test of Attached 
Organic Coatings 

13- ASTM D149: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics 

14- ASTM D1518: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics 

15- ASTM D2134: 
Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid 
Plastics 

16- ASTM D2240: 
Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced 
and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials 

17- ASTM D2247: 
Standard Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesive-Coated 
Tapes Used for Electrical and Electronic Applications 

18- ASTM D2671: 
Standard Test Method for Thermal Resistance of Batting 
Systems Using a Hot Plate 

19- ASTM D2794: 
Standard Test Method for Determining the Hardness of Organic 
Coatings with a Sward-Type Hardness Rocker 

20- ASTM D3005: 
Standard Test Method for Rubber Property—Durometer 
Hardness 
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21- ASTM D3349: 
Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 
100 % Relative Humidity 

22- ASTM D522: 
Standard Test Methods for Heat-Shrinkable Tubing for Electrical 
Use 

23- ASTM D570: 
Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the 
Effects of Rapid Deformation (Impact) 

24- ASTM D638: 
Standard Specification for Low-Temperature Resistant Vinyl 
Chloride Plastic Pressure-Sensitive Electrical Insulating Tape 

25- ASTM D695: 
Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke 
Generated by Solid Materials 

26- ASTM D709: 
Standard Test Method for Absorption Coefficient of Ethylene 
Polymer Material Pigmented with Carbon Black 

27- ASTM D790: 
Recommended Practice for Operating Light - And Water-
Exposure Apparatus (Xenon-Arc Type) For Exposure Of 
Nonmetallic Materials 

28- ASTM E662: 
Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) 
Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials 

29- ASTM G154: 
Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for 
Exposure of Non-Metallic Materials 

30- ASTM G155: Test Method for Resistivity of Electrical Conductor Materials 

31- ASTM G26: Specification for Laminated Thermosetting Materials 

 

2.2.4. Normas BSI 

 

1- BS 5760: Reliability of Systems, Equipments and Components 

 

2.2.5. Normas DIN 

 

1- DIN 41617-1: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed 
boards - Part 2: Detail specification for two-part connectors with 
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assessed quality, for printed boards, for basic grid of 2,54 mm 
(0,1 in) with common mounting features 

2- DIN 41617-2: 
Two-part connectors for printed boards, grid 2,5 mm; common 
mounting features, survey of typs; dimensions of type L, M, N 
and S 

3- DIN 42523: 
Two-part connectors for printed boards, grid 2,5 mm; gauges, 
ratings, requirements, tests 

4- DIN 42523: 
Testing in a saturated atmosphere in the presence of sulfur 
dioxide 

5- DIN 50018: Dry-Type-Transformers 50 Hz, 100 Up To 2500 Kva 

6- DIN EN 60603-2: Dry-Type-Transformers 50 Hz, 100 Up To 2500 Kva 

 

2.2.6. Normas IEC 

 

1- IEC 60060: Low-voltage fuses 

2- IEC 60068: High-voltage test techniques 

3- IEC 60077: Environmental Testing - Parts 1, 2, 3, 4 and 5 

4- IEC 60228: Conductors of insulated cables 

5- IEC 60269: Low-voltage fuses - Part 1: General requirements 

6- IEC 60269-1: 

Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for 
fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial 
application) - Examples of standardized systems of fuses A to 
K 

7- IEC 60269-2: 
Specifications for particular types of winding wires - Part 8: 
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 

8- IEC 60317-8: Electrical Installations of Buildings 

9- IEC 60364: Electronic equipment used on rolling stock 

10- IEC 60571: Equipment reliability testing 

11- IEC 60605: Maintainability of equipment - Part 2: Maintainability 
requirements and studies during the design and development 
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phase 

12- IEC 60706-2: 
Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission 
protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using 
standardtransport profiles 

13- IEC 60812: Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) 

14- IEC 60870-5-104: Electromagnetic compatibility (EMC) 

15- IEC 61000: Protection against lightning 

16- IEC 61025: Fault tree analysis (FTA) 

17- IEC 61131: 
Power converters installed on board rolling stock - Part 1: 
Characteristics and test methods 

18- IEC 61287-1: Protection against lightning 

19- IEC 61508: 
Functional safety of electrical/electronic/programmable 
electronic safety-related systems 

20- IEC 61558-2-12: 
Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge 
protective devices connected to low-voltage power systems - 
Requirements and test methods 

21- IEC 61643-11: 

Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge 
protective devices connected to telecommunications and 
signalling networks - Performance requirements and testing 
methods 

22- IEC 61643-21: 
Communication networks and systems for power utility 
automation 

23- IEC 61754: 
Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive 
components - Part 1: Introductory guide and definitions 

24- IEC 61850: 
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: 
Rolling stock - Train and complete vehicle 

25- IEC 62005-1: 
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: 
Rolling stock - Apparatus 

26- IEC 62236-3-1: Railway applications - Electric equipment for rolling stock 

27- IEC 62236-3-2: Programmable controllers 
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28- IEC 62290-1: 

Safety of transformers, reactors, power supply units and 
combination thereof - Part 2-12: Particular requirements and 
tests for constant voltage transformers and power supply units 
for constant voltage 

29- IEC 62290-2: 
Fibre optic interconnecting devices and passive components - 
Fibre optic connector interfaces 

30- IEC 62305-1: 
Railway applications - Urban guided transport management 
and command/control systems - Part 1: System principles and 
fundamental concepts 

31- IEC 62305-2: 
Railway applications - Urban guided transport management 
and command/control systems - Part 2: Functional 
requirements specification 

32- IEC/TR 62380: 
Reliability data handbook - Universal model for reliability 
prediction of electronics components, PCBs and equipment 

 

2.2.7. Normas IPC 

 

1- IPC 2221: Sectional Standard on Rigid PWB Design 

2- IPC 2222: Generic Standard on Printed Board Design 

 

2.2.8. Normas ISO 

 

1- ISO 10007: 
Reference materials -- Contents of certificates, labels and 
accompanying documentation 

2- ISO 14000: Paints and varnishes -- Cupping test 

3- ISO 1520: 
Paints and varnishes -- Visual comparison of colour of 
paints 

4- ISO 2409: Paints and varnishes -- Cross-cut test 

5- ISO 31: Information technology -- Telecommunications and 
information exchange between systems -- Local and 
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metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 
3: Carrier sense multiple access with collision detection 
(CSMA/CD) access method and physical layer 
specifications 

6- ISO 3668: 
Quality management systems -- Fundamentals and 
vocabulary 

7- ISO 9000: 
Software engineering -- Guidelines for the application of 
ISO 9001:2000 to computer software 

8- ISO 9001: Quality management systems -- Requirements 

9- ISO 9004: 
Quality management -- Quality of an organization -- 
Guidance to achieve sustained success 

10- ISO 9075: 
Systems and software engineering -- Systems and software 
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System 
and software quality models 

11- ISO 9227: 
Quality management -- Guidelines for configuration 
management 

12- ISO/IEC 15504: 
Systems and software engineering -- Software life cycle 
processes 

13- ISO/IEC 15939: Information technology -- Process assessment 

14- ISO/IEC 25010: Environmental Management Systems 

15- ISO/IEC 8802-3: Information technology database languages -- SQL 

16 ISO/IEC 90003: Corrosion tests in artificial atmospheres -- Salt spray tests 

17- ISO/IEC TR 24774: Systems and software engineering -- Measurement process

18- ISO/IEC/IEEE 12207: 
Systems and software engineering -- Life cycle 
management -- Guidelines for process description 

 

2.2.9. Normas ITU-T 

 

1- ITU-T Recommendation H.323: Functional Network Architecture of IMT- 2000 

2- ITU-T Recommendation K.20: Information Flows for IMT-2000 
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3- ITU-T Recommendation Q.931: 
Support by an ISDN of data terminal equipments with 
V-series type interfaces 

4- ITU-T Recommendation Q.1221: 
Procedures for real-time Group 3 facsimile 
communication over IP networks 

5- ITU-T Recommendation Q.1701: 
Electrical characteristics for unbalanced double-
current interchange circuits operating at data 
signalling rates nominally up to 100 kbit/s 

6- ITU-T Recommendation Q.1711: 
Electrical characteristics for balanced double-current 
interchange circuits operating at data signalling rates 
up to 10 Mbit/s 

7- ITU-T Recommendation Q.1721: 
List of definitions for interchange circuits between 
data terminal equipment (DTE) and data circuit-
terminating equipment (DCE) 

8- ITU-T Recommendation T.38: 
Support by an ISDN of data terminal equipment with 
V-series type interfaces with provision for statistical 
multiplexing 

9- ITU -T Recommendation V.10: Packet-based multimedia communications systems 

10- ITU -T Recommendation V.11: Introduction to IN CS 2 

11- ITU-T Recommendation V.24: 
Interface between Data Terminal Equipment and 
Data Circuit-terminating Equipment for synchronous 
operation on public data networks 

12- ITU-T Recommendation V.110: 
ISDN user-network interface layer 3 specification for 
basic call control 

13- ITU-T Recommendation V.120: 
Resistibility of telecommunication equipment installed 
in a telecommunication centre to overvoltages and 
overcurrents 

14- ITU-T Recommendation X.21: 

Interface between Data Terminal Equipment (DTE) 
and Data Circuit-terminating Equipment (DCE) for 
terminals operating in the packet mode and 
connected to public data networks by dedicated 
circuit 

15- ITU-T Recommendation  X.25: Framework of IMT-2000 Networks 
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2.2.10. Normas MIL 

 

1- MIL-HDBK-217 
Electromagnetic Environmental Effects and Spectrum 
Supportability Guidance for the Acquisition Process 

2- MIL-HDBK-237: 
Requirements for the Control of Electromagnetic 
Interference Characteristics of Subsystems and 
Equipment 

3- MIL-HDBK-470A: 
Designing and Developing Maintainable Products and 
Systems, Volume I 

4- MIL-HDBK-472: Maintainability Prediction 

5- MIL-HDBK-781A: 
Reliability Test Methods, Plans, and Environments for 
Engineering Development, Qualification, and Production 

6- MIL-STD 167-1 Microcircuits 

7- MIL-STD-2074: Failure Classification for Reliability Testing 

8- MIL-STD-45662: Calibration Systems Requirements 

9- MIL-STD-461G: Reliability Modeling & Prediction 

10- MIL-STD-756: System Safety 

11- MIL-STD-810 Reliability Prediction of Electronic Equipment 

12- MIL-STD-882 
Environmental Engineering Considerations and Laboratory 
Tests 

13- MIL-STD-883: Reliability Prediction of Electronic Equipment 

 

2.1.11. Normas NEMA 

 

1- NEMA 250: 
Heavy Duty Enclosed and Dead-Front Switches (600 
Volts Maximum) 

2- NEMA KS 1: 
Polyvinyl Chloride (PVC) Externally Coated Galvanized 
Rigid Steel Conduit and Intermediate Metal Conduit 
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3- NEMA PB 1: Dry Type Transformers for General Applications 

4- NEMA RN 1: Electrical Polyvinyl Chloride (PVC) Tubing and Conduit 

5- NEMA ST 20: 
Polyvinyl Chloride (PVC) Fittings for Use with Rigid PVC 
Conduit and Tubing 

6- NEMA TC 2: Metal Cable Tray Systems 

7- NEMA TC 3: 
Power Cables Rated 2,000 V or Less for the Distribution 
of Electrical Energy 

8- NEMA VE 1: General Color Requirements for Wiring Devices 

9- 
NEMA WC 70/ICEA S-95-
658: 

Enclosures for Electrical Equipment (1,000 Volts 
Maximum) 

10- NEMA WD 1: Panelboards 

 

2.1.12. Normas NFPA 

 

1- NFPA 70: National Electrical Code 

2- NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code 

3- NFPA 90A: 
Standard for the Installation of Air-Conditioning and 
Ventilating Systems 

4- NFPA 130: 
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger 
Rail Systems 

5- NFPA 258: 
Recommended Practice for Determining Smoke 
Generation of Solid Materials 

 

2.1.13. Normas UL 

 

1- UL 5: Surface Metal Raceways and Fittings 

2- UL 6: Electrical Rigid Metal Conduit - Steel 

34



 
 

ET- REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

3- UL 20: General-Use Snap Switches 

4- UL 50: Enclosures for Electrical Equipment 

5- UL 67: Panelboards 

6- UL 94: 
Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in 
Devices and Appliances 

7- UL 486A-486B: Wire Connectors 

8- UL 489: 
Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches, 
and Circuit-Breaker Enclosures 

9- UL 498: Attachment Plugs and Receptacles 

10- UL 514A: Metallic Outlet Boxes 

11- UL 514B: Conduit, Tubing, and Cable Fittings 

12- UL 719: Nonmetallic-Sheathed Cables 

13- UL 797: Electrical Metallic Tubing - Steel 

14- UL 1449: Surge Protective Devices 

15- UL 1581: Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords 

 

2.1.14. Normas VDE 

 

1- VDE-0675 P6 (E): 
Surge Arresters for Use in A.C. Supply Systems with 
Rated Voltages Ranging from 100 to 1000V 

2- VDE 0532: Power Transformers 

 

2.1.15. Normas CENELEC 

 

1- EN 12368: 
Railway applications - Electromagnetic compatibility - 
Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle 

2- EN 50121-1: Railway applications - Electromagnetic compatibility - 
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Part 3-2: Rolling stock - Apparatus 

3- EN 50121-2: 
Railway applications - Electromagnetic compatibility - 
Part 4: Emission and immunity of the signalling and 
telecommunications apparatus 

4- EN 50121-3-1: 
Railway applications - Environmental conditions for 
equipment - Part 3: Equipment for signalling and 
telecommunications 

5- EN 50121-3-2: 
Railway Applications - The Specification and 
Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability 
and Safety (RAMS) 

6- EN 50121-4: 
Railway applications - Communication, signalling and 
processing systems - Software for railway control and 
protection systems 

7- EN 50122: 
Railway applications - Communication, signalling and 
processing systems - Safety related electronic systems 
for signalling 

8- EN 50123: 
Railway applications - Communication, signalling and 
processing systems 

9- EN 50124: Reliability block diagrams 

10- EN 50125: 
Railway applications - Electromagnetic compatibility - 
Part 1: General 

11- EN 50125-3: 
Railway applications - Electromagnetic compatibility - 
Part 2: Emission of the whole railway system to the 
outside world 

12- EN 50126: Dependability management 

13- EN 50128: 
Failure modes and effects analysis (FMEA and 
FMECA) 

14- EN 50129: Programmes for reliability growth 

15- EN 50155: Design review 

16- EN 50159: Railway applications - Insulation coordination 

17- EN 50162: 
Railway applications - Environmental conditions for 
equipment 
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18- EN 50163: 
Railway applications - Rolling stock - Electronic 
equipment 

19- EN 60300: Traffic control equipment - Signal heads 

20- EN 60812: 
Railway applications - Fixed installations - Electrical 
safety, earthing and the return circuit 

21- EN 61014: 
Railway applications - Fixed installations - D.C. 
switchgear 

22- EN 61078: 
Protection against corrosion by stray current from direct 
current systems 

23- EN 61160: 
Railway applications - Supply voltages of traction 
systems 

 

2.1.16. Normas CMU/SEI 

 

1- CMMI-DEV: 
Capability Maturity Model Integration (CMMI), CMMI for 
Development - Version 1.2, CMU/SEI-2006-TR-008 

2- SCAMPI: 
Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement (SCAMPI) A, Version 1.2: Method 
Definition Document, CMU/SEI-2006-HB-002 

 

2.1.17. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho - Ministério do Trabalho 

 

1- NR-1 - Disposições Gerais. 

2- NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

3- NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade 

4- NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

5- NR-15 - Atividades e Operações insalubres 

6- NR-16 - Atividades e Operações Perigosas 
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7- NR-17 - Ergonomia 

8- NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de Trabalho 

9- NR-26 - Sinalização de Segurança 

10- Portaria n.º 3214, de 08 de junho de 1978 

 

2.1.18. Outras Normas 

 

1- Práticas e Recomendações Telebrás - Telecomunicações Brasileiras 

2- SI - Sistema Internacional de Unidades de Medidas 

3- RAL - Padrão de Cores 

4- AREMA – “Communications & Signals Manual” 

5- 
APTA – "Glossary of Reliability, Maintainability and Availability Terminology for Rail Rapid 
Transit" 

6- Lei nº 4.092, de 30 de Janeiro de 2008 do Distrito Federal 

7- Resolução nº 1 do CONAMA 

 

2.1.19. RFCs 

 

1- RFC 791: RTP Payload Format for H.264 Video 

2- RFC 793: 
Virtual Private LAN Service (VPLS) Interoperability with 
Customer Edge (CE) Bridges 

3- RFC 1305: Internet Protocol 

4- RFC 1323: Transmission Control Protocol 

5- RFC 2236: 
Network Time Protocol (Version 3) Specification, 
Implementation and Analysis 

6- RFC 2474: TCP Extensions for High Performance 
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7- RFC 2475: Internet Group Management Protocol, Version 2 

8- RFC 2543: 
Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) 
in the IPv4 and IPv6 Headers 

9- RFC 2597: An Architecture for Differentiated Services 

10- RFC 2598: 
RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and 
Telephony Signals 

11- RFC 2764: SIP: Session Initiation Protocol 

12- RFC 2833: SIP: Session Initiation Protocol 

13- RFC 2917: 
STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol 
(UDP) Through Network Address Translators (NATs) 

14- RFC 3031: TCP Congestion Control 

15- RFC 3032:  Assured Forwarding PHB Group 

16- RFC 3261: An Expedited Forwarding PHB 

17- RFC 3270: A Framework for IP Based Virtual Private Networks 

18- RFC 3489: A Core MPLS IP VPN Architecture 

19- RFC 3508: Multiprotocol Label Switching Architecture 

20- RFC 3550: MPLS Label Stack Encoding 

21- RFC 3551: 
Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of 
Differentiated Services 

22- RFC 3809: 
H.323 Uniform Resource Locator (URL) Scheme 
Registration 

23- RFC 3884: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications 

24- RFC 4026: 
RTP Profile for Audio and Video Conferences with 
Minimal Control 

25- RFC 4110: 
Generic Requirements for Provider Provisioned Virtual 
Private Networks (PPVPN) 

26- RFC 4123: Use of IPsec Transport Mode for Dynamic Routing 

27- RFC 4125: 
Provider Provisioned Virtual Private Network (VPN) 
Terminology 
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28- RFC 4176: 
A Framework for Layer 3 Provider-Provisioned Virtual 
Private Networks (PPVPNs) 

29- RFC 4221: 
Framework for Layer 3 Virtual Private Networks 
(L3VPN) Operations and Management 

30- RFC 4448: 
 Framework for Layer 2 Virtual Private Networks 
(L2VPNs) 

31- RFC 4594: 
Session Initiation Protocol (SIP)-H.323 Interworking 
Requirements 

32- RFC 4664: 
Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for 
Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering 

33- RFC 5681: 
Multiprotocol Label Switching (MPLS) Management 
Overview 

34- RFC 5865: 
Encapsulation Methods for Transport of Ethernet over 
MPLS Networks 

35- RFC 6184: Configuration Guidelines for DiffServ Service Classes 

36- RFC 6246: 
A Differentiated Services Code Point (DSCP) for 
Capacity-Admitted Traffic 

 

2.1.20. Normas ETSI 

 

1- ETSI EN 300 019-1-0: 
Environmental conditions and environmental tests for 
telecommunications equipment; Part 1-0: Classification 
of environmental conditions; 

2- ETSI EN 300 019-2-5: 
Environmental conditions and environmental tests for 
telecommunications equipment; Part 2-5: Specification 
of environmental tests; Ground vehicle installations 

3- ETSI EN 300 392-5: 
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data 
(V+D); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI) 
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2.3. Documentos de Referência 

 ET-STC-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de 
Telecomunicações. 

 
 ET-SCC-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle 

Centralizado. 
 

 ET-SCAP-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle de 
Arrecadação e de Passageiros. 

 
 ET-SCA-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle de 

Acesso. 
 

 ET-SCS-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle 
Semafórico. 

 
 ET-SPP-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Portas de 

Plataforma. 
 

 ET-SSC-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Sinalização e 
Controle. 

 
 ET-SMT-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Media 

Tensão. 
 

 ET-STR-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema Tração. 
 

 ET-SBT-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Baixa 
Tensão. 
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3. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS  

3.1. Características Físicas  

3.1.1. Sala Técnica  

Os equipamentos devem ser instalados respeitando o espaço disponível nas salas técnicas.  
 
Para definição do leiaute das salas técnicas deve se considerar, inclusive, os gabinetes / 
equipamentos de outros sistemas.  
 
Os gabinetes devem ser instalados justapostos lateralmente, formando filas separadas entre si 
por corredores. O espaço livre mínimo dos corredores, inclusive os corredores junto às paredes 
das salas, paralelos e perpendiculares às filas de equipamentos deve ser igual ou superior a 
0,80 m.  
 
O peso total dos gabinetes deve respeitar o limite de 500 Kgf/m2 quando instalados em piso 
elevado e o peso máximo admissível para os equipamentos a serem instalados nas salas 
técnicas que possuem porão de cabos é de 700 Kgf/m2.  
 
A entrada e saída de cabos nos gabinetes devem ser pelo piso.  
 

3.1.2. Regiões de Vias  

Os equipamentos dos sistemas a serem instalados nas vias devem respeitar os limites 
impostos pelas obras civis e o gabarito dinâmico do VLT.  
 
Os equipamentos não devem interferir no fluxo das pessoas, não interferir nos equipamentos já 
instalados e facilitar a atuação de técnicos de manutenção.  
 

3.1.3. Plataforma, Linha de Bloqueios e Acesso de Estação  

Os equipamentos a serem instalados neste tipo de região devem considerar os limites 
impostos pelas obras civis, o gabarito dinâmico do VLT (quando aplicável), os equipamentos já 
instalados e a livre circulação de pessoas. 
 
Os acabamentos e as instalações dos equipamentos devem estar em concordância com o 
projeto arquitetônico da estação.  
 

3.1.4. VLT  

A instalação de equipamentos nas cabines, salões de passageiros, caixa e truque dos VLTs 
deve respeitar os espaços disponíveis e não ultrapassar os limites do gabarito dinâmico do VLT 
e espaços disponíveis para os usuários. 
 
A instalação de quaisquer equipamentos no substrato do VLT, truque e eixo deve ser 
submetida à aprovação da Contratante. 
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Caso não seja possível a instalação de equipamentos de controle dos sistemas do VLT nos 
armários ou nos espaços livres existentes nas cabines, poderá ser utilizado o espaço no salão 
de passageiros, desde que ajustado com a obra civil. 
 

3.1.5. Infraestrutura Elétrica  

A distribuição da alimentação elétrica se dará á partir do Sistema de Alimentação Elétrica das 
estações, centro de controle e pátio. As características da alimentação elétrica disponível são 
apresentadas a seguir: 
 

 13,8 kVac (Média Tensão); 

 750 Vcc (Tração); 

 380/220 Vca ± 5%, 60 Hz trifásico (Baixa Tensão); 

 380/220 Vca trifásico (No-Break); 

 220 Vca monofásico (No-Break); 

 125 Vcc (Pátio). 

 
Os equipamentos de operação contínua em que a interrupção do suprimento de energia 
(mesmo que seja por oscilação ou pequena interrupção) interfira na funcionalidade do sistema 
devem ser alimentados pela Alimentação Elétrica Ininterrupta.  
 
Todos os materiais e serviços necessários à interligação dos equipamentos com os sistemas 
de alimentação elétrica deverão ser especificados e fornecidos de acordo com os itens deste 
documento. 
 

3.1.6. Infraestrutura de Obras Civis  

3.1.6.1. Gerais  
Deverão ser consideradas as dimensões da via, da passarela de emergência, das salas 
técnicas e operacionais, de acordo com os documentos de referência.  
 
Deverá ser considerada, durante a fase de elaboração dos projetos de instalação, a existência 
de interferências com a arquitetura e com as obras civis das estações, VLTs, veículos 
auxiliares, mobiliário de consoles, torres etc.  
 
3.1.6.2. Regiões de Via  
Os equipamentos a serem instalados nestas regiões devem considerar os limites impostos 
pelas obras civis, respeitando o gabarito dinâmico do VLT, o acesso ao pessoal de 
manutenção (principalmente durante a operação comercial da linha) preservando os requisitos 
funcionais do Sistema.  
 
Toda a infraestrutura civil (bases de concreto, suportes e instalação) que se fizer necessária 
para a correta instalação dos equipamentos deverá ser considerado nos projetos da obra civil. 
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Deverá ser apresentado o projeto de instalação destes equipamentos na fase de consolidação 
do projeto executivo, considerando as dimensões da via e suas interferências. 
 
3.1.6.3. Caminhamento de Cabos  
Todas as salas e áreas abertas ou fechadas estão interligadas entre si e com a via principal por 
meio de dutos, "shafts" e passagens para permitir a instalação dos cabos. Esses dutos, "shafts" 
e passagens serão projetados para comportar o caminhamento dos cabos. Portanto, o espaço 
disponível deverá ser compartilhado com fornecedores de outros sistemas e equipamentos.  
 
Deverá ser prevista a coordenação da ocupação compartilhada dos espaços em função dos 
projetos de caminhamento de cabos, apresentados pelos Fornecedores, respeitando os 
requisitos de instalação e compatibilidade eletromagnética descritos neste documento.  
 
3.1.6.4. Plataformas, Linhas de Bloqueios e Acessos  
Deverá ser apresentado o projeto de instalação destes equipamentos na fase de consolidação 
do projeto executivo, considerando as interferências com a comunicação visual nestas regiões.  
 

3.1.7. Aterramento  

A obra civil disponibilizará pontos de aterramento normatizados, do terra estrutural, nas salas 
técnicas, para os equipamentos do sistema. Na região da via cada sistema deverá 
disponibilizar o ponto de aterramento necessário ao seu equipamento.   
 
O aterramento deve possuir configuração que ofereça proteção a todos os equipamentos 
instalados, às pessoas que o manipulam ou estejam em suas proximidades.  
 
Deverá ser apresentada a configuração de aterramento adequada para os equipamentos 
(topológica, híbrida, etc.), principalmente daqueles que serão instalados ao longo da via, 
considerando os aspectos de terra de proteção elétrica, terra de referência de sinal, linhas de 
comunicação de dados e blindagens. 

Os equipamentos que compõem os sistemas devem possuir equalização e equipotencialização 
de acordo com a NBR 5410.  
 
A conexão elétrica entre essas malhas e a barra de aterramento deve ser feita por 
aparafusamento ou por processos exotérmicos e de forma individualizada, não sendo 
permitidas duas ou mais conexões em um mesmo ponto e conexões entre barra. O fornecedor 
deve cuidar para que a resistência mecânica da ligação seja suficiente para suportar as 
solicitações existentes nos locais.  
 
Todos os equipamentos, gabinetes, caixas e demais itens metálicos devem ser aterrados por 
cabos ou cordoalhas flexíveis de cobre, dependendo do tipo de instalação. 
 
Devem-se utilizar materiais específicos ou realizar tratamento nas conexões dos pontos de 
contato metálico a fim de não permitir a corrosão eletrolítica. 
 
Todas as partes metálicas dos gabinetes devem estar eletricamente conectadas e possuir um 
único ponto de aterramento. 
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Toda a blindagem de cabos no VLT deve ser interligadas e referenciada ao terra do VLT.  
 
A resistência mecânica da conexão dos dispositivos de aterramento deve suportar as 
solicitações existentes nos locais. 
 
Deverá ser providenciado o aterramento dos equipamentos e armários, fornecendo todos os 
materiais e acessórios compatíveis com o projeto de aterramento, e deve tomar precauções 
especiais para evitar que as tintas das pinturas ou o processo de anodização, ou outro 
processo qualquer, inclusive oxidação do material, venha a prejudicar a proteção oferecida pelo 
aterramento por aumento de resistência ôhmica.  
 
As conexões devem ser tratadas para garantir um bom contato quando o local não for de aço 
inoxidável. 
 
Os condutores de aterramento e equipotencialização devem ser coloridos, de acordo com as 
regras internacionais ou nacionais.  
 

3.2. Compatibilidade Eletromagnética – Interferências 

3.2.1. Requisitos Gerais  

A compatibilidade eletromagnética deve ser parte integrante do projeto específico dos 
equipamentos a serem fornecidos e instalados. 
 
Deve fazer parte da concepção dos equipamentos do sistema a aplicação de técnicas de 
blindagem, filtragem e aterramento. 
 
Os itens dos sistemas devem ser imunes e protegidos contra interferências eletromagnéticas 
originadas por condução, indução ou radiação geradas de outros equipamentos, VLTs e 
Sistemas, de tal forma que não haja degradação de funcionalidade e não seja afetada a 
segurança, a confiabilidade e o desempenho do sistema. 
 
Deve-se garantir que as emissões geradas pelos equipamentos não interfiram no 
funcionamento de equipamentos do próprio Sistema e/ou de outros Sistemas nas imediações 
das estações, Centro de Controle, vias, pátio e VLTs.  
 
Cabos utilizados para transmitir baixos níveis de sinal, tais como dados digitais, não devem ser 
instalados próximos aos equipamentos e cabos geradores de altos níveis de sinal interferente. 
Devem ser tomadas precauções que minimizem os “loops de indução”. 
 
Os circuitos receptores e antenas de comunicação devem ser projetados para serem imunes 
ou protegidos contra ruídos e "ripple" decorrentes da corrente de propulsão do VLT.  
 
Os equipamentos dos sistemas Objeto desta Contratação não devem causar interferências 
prejudiciais em qualquer outro equipamento ou sistema devendo suportar quaisquer 
interferências captadas, incluindo aquelas que possam causar funcionamento indesejado.  
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Há longos paralelismos entre cabos dos sistemas objeto desta contratação e cabos de energia 
CA e CC, motores elétricos, retificadores etc. Portanto, devem ser previstos recursos de 
blindagem para os cabos e equipamentos, garantindo que o funcionamento dos sistemas não 
seja afetado por estas interferências.  
 

3.2.2. Blindagens  

Os módulos, cabos e conectores deverão possuir blindagens de modo a evitar ou provocar 
interferências elétricas ou eletromagnéticas. 
 
As blindagens devem respeitar os requisitos das normas IEC 61000-5-6 para a blindagem em 
gabinetes industriais, IEC 61000-5-2 para cabeamento e aterramento, EN 50121-3-1 e 3-2 
Aplicações ferroviárias — Compatibilidade eletromagnética e IEC 62236-3-1 & 3-2 Railway 
applications - Electromagnetic compatibility.  
 
Para equipamentos susceptíveis às interferências eletromagnéticas, as aberturas nos 
gabinetes, inclusive as de ventilação, devem possuir técnicas de vedação contra interferências 
eletromagnéticas adequadas às frequências envolvidas, sem comprometer os aspectos 
ergonômicos, estéticos e temperatura interna de funcionamento do equipamento.  
 
As blindagens devem ser feitas para todas as fontes de interferências eletrostáticas e 
eletromagnéticas detectáveis em análise e/ou durante os testes.  
 
As blindagens devem ser eletricamente contínuas. Possíveis aberturas das seções de 
blindagem, incluindo fitas e condutores metálicos, devem estar o mais próximo possível do 
ponto de conexão do cabo;  
 
Nota: O Fabricante deverá fornecer o laudo técnico ou executar o ensaio comprovando o 
atendimento às normas.  

3.3. Características Ambientais  

Os equipamentos, em princípio, irão operar ao abrigo de intempéries, não necessariamente em 
ambiente climatizado. Por esta razão deverá ser prevista toda a proteção necessária contra 
poeira e umidade de modo a não comprometer o funcionamento e também o tempo de vida útil 
dos equipamentos.  
 
Da mesma forma os equipamentos que serão instalados em áreas externas e que estarão 
sujeitos às intempéries, deverão possuir proteção contra essas intempéries de modo a não 
comprometer o seu funcionamento e o tempo de vida útil dos equipamentos. 
 
Mesmo que haja ventilação forçada ou ar condicionado nas salas técnicas, os equipamentos 
devem estar dimensionados para operarem inclusive quando do não funcionamento destes.  
 
Nas vias e estações, alguns sistemas, equipamentos e acessórios estão sujeitos a vibrações 
oriundas do tráfego de VLTs e veículos auxiliares nas vias; portanto devem ser previstos 
recursos ou materiais que no mínimo atendam os requisitos de resistência à vibração. 
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Deverão ser observadas as seguintes condições climáticas médias anuais no desenvolvimento 
do projeto: 
  

- Temperatura ambiente: +25ºC ± 10ºC;  

- Umidade relativa ambiente: 45% a 90%. 

 

3.4. Ergonomia  

O mobiliário (console e cadeiras) utilizado nos Postos de Operação deve atender a norma 
NBR13965 e a NR-17.  
 
Os equipamentos utilizados nos Postos de Operação (computadores, monitores, teclados) 
devem atender a NR-17.  
 
As telas de aparelhos de vídeo ou computadores utilizados nos Postos de Operação devem 
possuir as seguintes características:  
 

- Permitir o ajuste de luminosidade adaptando o equipamento à iluminação do ambiente, 
a fim de proporcionar correta visibilidade por parte do operador;  

 
- Possuir tela anti-reflexiva;  
 
- Exibir as informações ao operador de forma ordenada e não congestionada;  
 
- Exibir os comandos de maneira sequencial para não exigir movimentos repetitivos do 

operador; 
 Exibir os comandos utilizando-se preferencialmente de ícones ao invés de letras e 

números;  
 
- Destacar e identificar os comandos que exigem uma rápida ação do operador através 

de cores padronizadas;  
 
- Inibir a cintilação das imagens exibidas.  

 
Os demais equipamentos utilizados no sistema devem ser projetados, construídos e instalados 
atendendo à norma NR-17.  
Todos os itens do sistema devem possuir acabamento completo e cores padronizadas 
condizentes com a arquitetura geral dos locais onde serão instalados e de acordo com as 
normas especificadas neste documento. 
 

3.5. Software 

Todos os softwares utilizados nos sistemas e equipamentos devem ser entregues com suas 
mídias de instalação e manuais em português, devidamente licenciados pelo fabricante, nas 
quantidades necessárias aos equipamentos fornecidos de forma a possibilitar a manutenção e 
operação do Sistema VLT dentro dos índices de desempenho e confiabilidade especificados.  
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Os softwares utilizados nos sistemas e equipamentos deverão poder ser instalados e operados 
em qualquer outro hardware equivalente que precise ser trocado no futuro, sem que seja 
necessário obter qualquer autorização, assistência técnica ou operacional dos fornecedores 
originais dos mesmos. 
 
O hardware e o software do sistema devem ser estruturados, concebidos e implantados, 
observando-se as características de modularidade, de forma a permitir a substituição e 
ampliação de forma rápida e segura. 
 
Os fornecedores deverão efetuar os serviços de manutenção de todos os softwares, 
implantando as atualizações e eliminando os bugs durante o período de garantia.  
 
Todas as informações da interface Homem x Máquina (IHM) para operação devem estar em 
português. 
 
Nos fornecimentos deverá ser dada prioridade ao uso de software e protocolos abertos (livres 
de licença e copyright).  
 
Os softwares com patente e propriedade intelectual, exceto os de prateleira, devem ter seu 
código fonte fornecidos, além das ferramentas e treinamentos necessários para sua 
manutenção ou atualização.  
 
O software especialmente desenvolvido ou modificado para viabilizar o atendimento às 
funcionalidades e desempenho dos sistemas deste contrato deve ser fornecido em 
armazenamento eletrônico com todo programa e código fonte aberto com as ferramentas e 
treinamentos necessários para sua manutenção ou atualização.  
 

3.6. Comunicações entre sistemas  

A estrutura de comunicação de dados dos sistemas deve ser baseada em tecnologias 
associadas ao protocolo IPv4/IPv6. Deve ser garantida a integração e interfaces entre os 
equipamentos/sistemas do fornecimento.  
 
Os equipamentos/sistemas devem estar preparados para garantir e suportar mecanismos de 
QoS (Qualidade de Serviço) nas comunicações em redes IP. Estas comunicações devem ser 
encaminhadas de forma apropriada, desde a origem até o destino.  
 
Todas as comunicações de dados entre os diversos sistemas devem ser baseadas 
predominantemente no protocolo TCP/IP.  
 

3.7. Fios e Cabos  

3.7.1. Gerais  

Para o dimensionamento de fios e cabos, a Contratada deve levar em consideração os tipos de 
condutores (condutor sólido, multifilar, multi condutor e condutor simples), tipos de utilização, 
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cargas de equipamentos, parâmetros operacionais e o ambiente a que eles ficarão expostos, 
devem ter características de não propagação e auto-extinção de chamas, baixa emissão de 
fumaça (LSZH); e também as normas e demais requisitos deste documento. 
 
Os cabos internos aos armários e equipamentos e os utilizados para interligar bastidores e 
armários, bem como aqueles utilizados para interligação de equipamentos nas estações e pátio 
não devem possuir emendas.  
 
Todos os fios e cabos estarão sujeitos a inspeções e testes durante o processo de fabricação 
por parte da Contratante.  
 
Os cabos e chicotes de fiação devem ser terminados em conectores múltiplos, em blocos ou 
réguas de terminais, pino ou dispositivo de conexão. A identificação destes cabos e chicotes 
deve corresponder àquela constante dos diagramas elétricos, além de identificar o destino dos 
cabos nas duas extremidades.  
 
Não deve haver emendas nos circuitos e cabos. Nos casos estritamente necessários deve 
haver prévia aprovação da Contratante e essas emendas devem ser feitas nas caixas de 
derivação.  
 
Deverá ser utilizado materiais específicos ou realizar tratamento nas conexões dos cabos a fim 
de evitar oxidação e / ou corrosão. 
 
Todas as conexões elétricas dos sistemas objeto desta contratação devem obedecer à 
padronização de cabeamento estruturado, com o intuito de facilitar a montagem, 
documentação e manutenção dos mesmos.  
 
Toda infraestrutura referente aos bandejamentos, eletrodutos e caixas de passagem, 
necessária ao encaminhamento dos cabos dos sistemas objeto desta contratação deve ser 
fornecida e instalada pela Contratada. 
 
Os fios e cabos devem ser dimensionados de forma que a corrente nominal não ultrapasse 
80% da sua capacidade máxima, considerando o tipo de instalação e o ambiente a que ficarão 
expostos. 
 
Os fios e cabos para alimentação de motores elétricos devem ser dimensionados considerando 
a corrente de partida (pico). 
 
Os fios e cabos devem ser blindados sempre que necessário, obedecendo às normas 
pertinentes dos órgãos regulamentadores relacionadas neste documento. 
 
A fiação interna dos gabinetes deve ser preferencialmente executada em fábrica e não deve 
possuir emendas e/ou derivações.  
 

3.7.2. Cabeamento Estruturado  

Os cabos de rede utilizados para transmissão de voz e dados devem obedecer às normas 
ANSI/EIA/TIA 568-B1, 568-B2 e 568-B3, ou de qualidade comprovadamente superior, do tipo:  
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a) Metálico, categoria 6, ou melhor desempenho (desde que sejam fornecidos os 

adaptadores para conectores RJ-45), 4 pares, 24 AWG ou mais espesso, 100 Ohms;  
 
b) Fibra óptica (2 ou mais fibras, 62,5/125 micrômetros ou 50/125 micrômetros).  

 
O sistema de cabeamento estruturado deve ser imune a interferências eletromagnéticas (EMI), 
seja de origem em descargas atmosféricas, curto-circuito, chaveamento e fontes diversas de 
alta frequência.  
 
A infraestrutura utilizada para o cabeamento estruturado deve seguir as especificações da 
norma TIA/EIA 569-A. 
 
Todo o conjunto (eletrocalha, eletroduto e acessórios), utilizados pelo cabeamento estruturado, 
deve ser aterrado em um único ponto, ou seja, no(s) armário(s) objeto desta contratação ou 
sala de equipamentos. O aterramento deverá atender aos requisitos da norma TIA/EIA 607. 

Os parâmetros do cabeamento estruturado, tais como: pinagem/continuidade, comprimento 
real, atenuação, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, perda de retorno, atraso de 
propagação, delay skew, devem estar dentro da faixa de valores pré-definidos pela norma 
ANSI/TIA/EIA 568-B.  
 

3.7.3. Cabos Ópticos  

Para garantir a eficiência e confiabilidade no Sistema de Transmissão, os cabos ópticos devem 
ter características construtivas que, no mínimo, atendam as normas e recomendações 
especificadas neste documento.  
 
3.7.5.1. Características Gerais 
 

a) Tipo de cabo: dielétrico;  
 
b) Proteção das fibras: construção tipo “loose” com geléia composta por “absorvedores” 

de Hidrogênio;  
 
c) Enfaixamento do núcleo protegido contra penetração de umidade;  
 
d) Capa externa: material resistente a “ozona” e composto não propagador de chamas;  
 
e) Proteção contra roedores;  
 
f) Tensão mínima admissível na instalação: (N) = 2000;  
 
g) Raio mínimo de curvatura sem acrescentar atenuação a nenhuma fibra:  

 
1. Para instalação: 20 vezes o diâmetro do cabo;  

2. Para manuseio: 10 vezes o diâmetro do cabo.  
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3.7.5.2. Características ópticas das fibras monomodo:  
 

a) Fibra óptica monomodo para operar em 1300 nm e 1550 nm;  
 
b) Índice de refração: tipo casca casada;  
 
c) Atenuação:  

1. A 1310 nm – 0,35 dB/Km / 0,45 dB/Km depois de instalada;  

2. A 1550 nm – 0,25 dB/Km / 0,35 dB/Km;  

3. Devido a não linearidade: 0,10 dB/Km;  

4. Devido às descontinuidades localizadas: 0,05 dB/Km;  

5. Devido à diferença entre pontas: 0,10 dB/Km;  

6. Devido à sensibilidade à macrocurvatura: 0,1 dB/Km. 

d) Comprimento da onda de corte: 1100 – 1280 (nm);  
 
e) Diâmetro do campo modal a 1310 nm: 9,0 + 0,9 (μm);  
f) Dispersão cromática: (PS/nm2 Km):  

 
1. Entre 1285 – 1330 nm: 3,5 (PS/nm2 . Km);  

2. Entre 1525 – 1575 nm: 18 (PS/nm2 . Km).  
 

g) Comprimento da onda de dispersão zero: 1300 – 1330 nm;  
 
h) Inclinação da curva: 0,092 (PS/nm2 . Km). 

 
 
3.7.5.3. Características físicas das fibras ópticas monomodo:  
 

a) Diâmetro do núcleo: 8 +/- 1 (μm); 
 
b) Diâmetro da casca: 125 +/- 3 (μm);  
 
c) Não circularidade da casca: 2%;  
 
d) Diâmetro do revestimento: 250 +/- 10 (μm);  
 
e) Proof test: 0,5%;  
 
f) Revestimento da fibra óptica: acrilato.  

 
 
3.7.5.4. Características ópticas das fibras multimodo:  
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a) Fibra óptica multimodo para operar em 850 nm e 1300 nm;  
 
b) Índice de refração: tipo casca casada; 
 
c) Atenuação Óptica Típica:  

 
1. 850 nm – 3,0 dB/Km (50 μm / 62,5 μm);  

2. 1300 nm – 1,0 dB/Km (50 μm / 62,5 μm);  
 

d) Não circularidade do núcleo (máximo): 6%. 
 
 
3.7.5.5. Características físicas das fibras ópticas multimodo:  
 

a) Diâmetro do núcleo: 50 +/- 3,0 ( μm ) ou 62,5 +/- 3,0 ( μm ); 
 
b) Diâmetro da casca: 125 +/- 2 ( μm );  
 
c) Não circularidade da casca: 2%;  
 
d) Diâmetro do revestimento: 250 +/- 10 ( μm ); 
 
e) Erro de concentricidade entre núcleo e casca (máximo ): 6%; 
 
f) Revestimento da fibra óptica: acrilato. 

 

3.9. Computadores e Periféricos  

Todos os equipamentos de informática e periféricos, tais como: servidores, storages, 
computadores, notebook, monitores, teclados, mouses e demais acessórios devem suportar as 
condições ambientais especificadas neste documento. 
 
Por se tratar de item com rápida evolução tecnológica as características destes equipamentos 
deverão atender as especificações técnicas dos respectivos sistemas e estarem em seu estado 
da arte. 
 

3.11. Dispositivos de Proteção  

Os dispositivos de proteção contra surtos e sobretensão devem ser usados para prevenir 
efeitos destrutivos em componentes eletrônicos, rede de computadores e instalações elétricas. 
 
A coordenação de proteção elétrica do projeto deve atender os requisitos da IEC 62305. 
 
A proteção deve ocorrer entre a linha de alimentação e o neutro e deste para o terra, entre a 
linha de sinais e desta para o terra. 
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Para sinais em frequência, deve-se prever proteção por meio de filtros e dispositivos de 
proteção. 
 
Os dispositivos, em caso de falha, não devem permanecer curto-circuitados. 
 
As condições de falha dos dispositivos de proteção para linha de alimentação devem gerar 
uma sinalização visual junto ao corpo do dispositivo. 
 
A substituição dos dispositivos deve ser feita de forma rápida, por meio de um Sistema “plug-
in”. As conexões utilizadas neste Sistema devem suportar condições de vibração e demais 
condições ambientais descritas neste documento. 
 
É permitida a utilização de dispositivos híbridos, desde que atendam os requisitos 
estabelecidos neste documento. 
 
Os dispositivos devem atender os requisitos de fabricação e testes de Normas internacionais, 
como VDE-0675, IEC 61643-11, recomendações “K.20” do ITU-T e UL 1449. 
 
A capacidade de interrupção dos fusíveis de corrente alternada deverá atender a todos os 
níveis de corrente e fator de potência do sistema nas situações de falhas, energização etc. 
 
Os fusíveis devem obedecer às normas IEC 60269-1 e 60269-2 e a sua fixação nos 
respectivos porta-fusíveis deve ser efetuada por terminais do tipo encaixe sob pressão ou tipo 
faca e, se possível, faca e parafuso.  
 

3.12. Requisitos de Segurança Física  

3.12.1. Geral  

O projeto, fabricação, embalagem e transporte, manuseio, montagem, desmontagem, ensaios, 
instalação e testes devem ser realizados respeitando as normas e requisitos de segurança 
especificados, a fim de se evitar acidentes, ferimentos ou risco de ferimentos e a vida de 
pessoas, assim como danos ao patrimônio da Contratada e ao meio Ambiente.  
 

3.12.2. Proteção Elétrica  

Os equipamentos devem ser projetados e instalados de forma a atender as prescrições 
fundamentais e os itens associados, descritos na NBR 5410, referentes à: proteção contra 
choques elétricos, sobrecorrentes, sobretensões, seccionamento e comando, independência 
da instalação elétrica, acessibilidade dos componentes, condições de alimentação e condições 
de instalação devem ser atendidas no projeto e instalação dos equipamentos.  
 
Todas as interfaces devem ser isoladas e protegidas eletricamente com dispositivos 
adequados que não afetem o desempenho do Sistema, tais como: acopladores ópticos, 
transformadores, contatos de relés e supressores de surto de tensão. 
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Os dispositivos de proteção quando atuados ou em situações de falha não devem impor curto-
circuito na alimentação elétrica, e não devem permitir que a energia seja transmitida para 
dentro dos equipamentos ou respectivas carcaças. 
 
Todos os equipamentos dos sistemas a serem instalados devem possuir isolação especificada 
nas especificações técnicas e, quando não especificado, os equipamentos devem suportar a 
aplicação de 1000 VRMS, 60 Hz, por um minuto, entre os circuitos elétricos e as massas 
metálicas, sem que ocorra a danificação de qualquer material. 
 
Devem ser empregadas técnicas que minimizem a ocorrência de descargas eletrostáticas.  
 

3.13. Níveis de Ruído 

Todos os equipamentos e componentes do sistema quando em pleno funcionamento não 
devem emitir ruídos superiores a 70 dB(A), medidos a 1,0 metro da fonte geradora de ruído. 
 
Os níveis de ruído medidos deverão atender aos requisitos das normas NR-17, NBR13067 e 
NBR13068.  
 

3.14. Armários, Bastidores, Gabinetes, Painéis, Quadros, Gavetas e Invólucros  

3.14.1. Gerais  

Devem possuir tratamento anticorrosivo e proteções adequadas aos locais de instalação. As 
partes constituídas de material não metálico, mas sujeitas ao ataque de agentes corrosivos ou 
raios ultravioleta, devem ter tratamento de superfície. 
 
Devem estar providos de portas, frontais e traseiras, que tenham maçanetas com trava e 
chave, e cujo segredo deve ser padronizado para todos os armários dos sistemas objeto desta 
contratação. As maçanetas devem permitir o travamento completo das portas, com a opção de 
uso ou não da chave para o fechamento. 
 
As portas frontais devem ter visor de vidro temperado (4mm ou superior) transparente para 
facilitar a visualização da condição de serviço dos equipamentos contidos nos armários. 
 
As portas devem possuir ângulo de abertura igual ou superior a 120º (cento e vinte graus), 
devem ser removíveis por apenas uma pessoa sem a necessidade de remoção de parafusos. 
 
Todos os componentes e acessórios utilizados devem possuir as características de baixa 
emissão de fumaça tóxica, não serem auto inflamáveis e não propagadores de chama. 
 
Os gabinetes, painéis e quadros instalados em salas técnicas e nos demais ambientes de 
estação devem possuir índices de proteção igual ou superior a IP-53, de acordo com a norma 
NBRIEC60529. 
 
A Contratada deve otimizar a ocupação dos armários de modo utilizar a quantidade de 
armários estritamente necessária ao acondicionamento dos equipamentos. O 
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compartilhamento de um mesmo armário por mais de um sistema poderá ser proposto durante 
a fase de detalhamento do projeto. 

Os invólucros instalados à margem de via devem ser metálicos, preferencialmente em aço 
inoxidável, com chapa de espessura não inferior a 2,0 mm e possuir índice de proteção igual 
ou superior ao IP-55, de acordo com a norma NBRIEC60529. 
 
Todos os equipamentos montados no interior do carro devem possuir índice de proteção igual 
ou superior ao IP-53, de acordo com a norma NBRIEC60529. 
 
Todos os componentes ou equipamentos instalados no lado externo dos VLTs, devem possuir 
índice de proteção igual ou superior IP-66, de acordo com a norma NBRIEC60529. 
 
Os gabinetes, painéis, quadros e invólucros metálicos devem possuir durabilidade compatível 
com a vida útil especificada para o sistema, considerando as características ambientais onde 
serão instalados. 
 
Para os invólucros metálicos a serem instalados à margem da via, o sentido de abertura da sua 
porta deve ser oposto ao sentido normal do movimento do VLT na via e sua abertura não deve 
ultrapassar o gabarito dinâmico do VLT. 
 
O acesso para interconexão de equipamentos deve ser realizado através de painéis de 
conectores. Toda interconexão elétrica dos gabinetes com os equipamentos externos a eles 
deve ser efetuada através dos conectores desses painéis. 
 
A entrada dos cabos deve ser realizada pela parte inferior e ser protegida através de prensa 
cabos, buchas ou similares, a fim de garantir a proteção mecânica aos cabos e o índice de 
proteção (IP) especificado. 
 
Devem ser previstas canaletas internas para a passagem e distribuição dos cabos e sua 
ocupação, considerando todos os cabos, não deve ultrapassar 80% (oitenta por cento) da 
capacidade máxima prevista para as mesmas, considerando os cabos utilizados na instalação. 
 
A distribuição e amarração dos cabos não devem causar esforços mecânicos nos conectores e 
terminais. 
 
Os gabinetes, painéis, quadros e invólucros devem possuir suportes e/ou guias de encaixe 
para apoio e sustentação de equipamentos, gavetas, módulos, cartões, componentes; e 
dispositivos conforme normas DIN e IEC, não admitindo que os mesmos fiquem soltos. 

Os gabinetes, painéis, quadros e invólucros devem possuir mecânica construtiva e 
componentes capazes de suportar vibrações e choques mecânicos existentes nos locais onde 
estão instalados, conforme definido neste documento. 
 
Os gabinetes, painéis, quadros e invólucros devem possuir proteções, com respectivas 
sinalizações, junto aos locais onde exista risco de choque elétrico. 
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As partes metálicas devem estar eletricamente conectadas e possuir um único ponto de 
aterramento externo. 
 
Não devem ser realizadas conexões utilizando materiais de valências diferentes, que possam 
gerar corrosão eletrolítica. 
 
O conjunto completo não deve possuir arestas agudas e rebarbas que possam causar 
ferimentos. 
 
Os gabinetes devem possuir iluminação própria com lâmpadas de baixa emissão de calor e 
que não provoquem interferências eletromagnéticas; A iluminação deve ser ligada 
automaticamente quando da abertura da porta que acessa o interior do gabinete e também 
possuir chave que permita interrompê-la manualmente. 
 
Os armários devem possuir régua contendo 3 ou mais tomadas elétricas de 127 VCA com 
dispositivos de proteção elétrica a serem utilizadas nas atividades de manutenção e teste. 
 
Os gabinetes devem ser concebidos com reserva de 20% (vinte por cento) para interconexões 
e conexões externas, conectores, réguas terminais, dentre outros, para permitir expansão do 
sistema. 
 

3.14.2. Reserva de Potência  

Os equipamentos elétricos, tais como: quadros de distribuição de energia, retificadores e fontes 
de alimentação, deverão ser dimensionados com reserva de potência de pelo menos 30% da 
potência total prevista. O dimensionamento deverá ser demonstrado durante o 
desenvolvimento do projeto.  
 

3.14.3. Reservas de Pontos de Conexão, de Ligação e de Disjuntores  

Os equipamentos elétricos de distribuição de energia, quadros, painéis e armários elétricos 
devem possuir uma reserva técnica de 20% de pontos de conexão (terminais livres), o mesmo 
acontecendo para os pontos de entrada e saída de cartões eletrônicos e para a quantidade de 
disjuntores nos quadros de distribuição de energia. Essa reserva técnica será utilizada em 
expansões futuras. 
 

3.14.4. Console KVT  

Deve ser prevista para os gabinetes que acomodarão servidores ou similares a instalação de 
um console KVT (monitor, teclado e mouse).  
 
O console KVT deve permitir controlar todos os servidores instalados no gabinete.  
 
O KVT deve possuir:  
 

a) Teclado em português padrão ABNT-2;  

b) Monitor de 15”;  
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c) Dispositivo apontador trackball ou touchpad.  
 

3.14.5. Identificação  

Os gabinetes, painéis, quadros e invólucros devem possuir os seguintes requisitos de 
identificação:  

a) Placa externa, instalada na parte frontal, contendo informações relativas ao 
sistema/função;  

b) Placa interna de alumínio em local de fácil visualização, que contenha basicamente as 
seguintes informações: nome do fabricante ou marca, tipo ou número de fabricação, 
ano de fabricação, índice de proteção (IP) e outras informações necessárias;  

c) A gravação, a fixação e o material utilizado na identificação devem possuir durabilidade 
compatível com a vida útil especificada para o sistema;  

d) Cabos, conectores, terminais, módulos, cartões, componentes e demais equipamentos 
devem ser identificados em local de fácil visualização, devendo conter informações a 
respeito do tipo (identificação, função, local de conexão etc.) as quais devem estar 
coerentes com os diagramas esquemáticos.  

 

3.14.6. Pintura 

Os gabinetes, quadros e painéis instalados nas salas técnicas ou operacionais ou em áreas 
públicas das estações devem ser pintados no mesmo padrão de cor, com espessura mínima 
de 60 mícrons. 
 

3.14.7. Distribuidores Gerais Ópticos (DGOs)  

Os distribuidores Gerais Ópticos devem ser instalados no interior de armários (tipo 
autoportante). Deve ser dada especial atenção à entrada dos cabos ópticos nos DGOs.  
 
O Distribuidor Geral Óptico deve possuir as seguintes características:  
 

a) Ter acesso total às fibras ópticas;  

b) Permitir o re-roteamento de fibras ópticas sem desmanche das emendas por fusão 
(conceito flexível);  

c) Possuir dispositivos de armazenamento de fibras ópticas (Fiber Organizer);  

d) Possuir painel de conectores;  

e) Apresentar possibilidade de crescimento modular;  

f) Possuir identificações externas e internas em locais visíveis;  

g) Possuir facilidades para interligações diversas, tais como, terminações, jumpeamento 
com cordões ópticos, inserções/retiradas de sinais, derivações, emendas em fibras 
ópticas etc.;  
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h) Ser dimensionado para receber todos os cabos ópticos interestações, cordões ópticos 
provenientes dos equipamentos locais, emendas, proteções, painéis de conexão e 
identificação de cabos e fibras;  

i) Devem ter espaço para acomodação reserva de cabo, cordões e passagens de cabos 
nas laterais.  

 

3.14.8. Distribuidores Gerais Elétricos (DGEs)  

Os Distribuidores Gerais Elétricos devem possuir as seguintes características:  
 

a) Devem ser instalados no interior de armários (tipo auto portantes);  

b) Deve ser dada especial atenção à entrada dos cabos de pares;  

c) Devem apresentar painéis e/ou blocos de conexão;  

d) Devem apresentar as ferragens completas, com dispositivos de encaminhamentos das 
fiações internas condizentes com a disposição dos blocos;  

e) Devem permitir fácil acesso aos blocos/pinos de ligação e conectores especiais;  

f) Devem permitir manobras dos canais (re-roteamento) sem a necessidade de 
desligamento dos condutores conectados aos blocos/conectores; 

g) Devem possuir facilidades de “jumpeamento” dos seus canais entrantes/saintes ao 
distribuidor elétrico associado;  

h) Devem apresentar possibilidade de crescimento modular;  

i) Devem possuir identificações externa e interna, em locais visíveis;  

j) Devem possuir dispositivos de proteção mecânica e elétrica para os cabos.  
 

3.15. Consoles  

Os consoles devem prever o abrigo e suporte de todos os equipamentos que nele serão 
instalados, como computadores, monitores, rádios, telefones e possuir superfície de apoio e de 
trabalho para o Operador. 
 
Os consoles devem ser concebidos e desenvolvidos atendendo aos requisitos de ergonomia 
definidos para o fornecimento. 
 
Os consoles devem ser concebidos e desenvolvidas atendendo aos requisitos de interferência 
eletromagnética, definidos para o fornecimento. 
 
Os consoles devem possuir meios adequados para a dissipação de calor gerado pelos 
equipamentos nela instalados, seja através de dispositivos de ventilação forçada ou por 
convecção, de maneira a manter a sua temperatura interna dentro dos valores especificados 
para as condições de trabalho requeridas pelos equipamentos. 
 
Os consoles devem possuir reforços estruturais que permitam o seu transporte até o local de 
instalação sem que ocorram danos à sua própria estrutura. 
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Os consoles e materiais utilizados devem ser pintados com espessura mínima de 60 mícrons,  
sendo que a cor e os detalhes de projeto devem ser definidos pela Contratante, na etapa de 
consolidação de projeto. 
 
Os consoles devem ter recursos para sua perfeita fixação e nivelamento ao piso. 
 
O console deve permitir acesso tanto pela frente quanto pela parte traseira. 
 
As formas e dimensões dos consoles devem estar em sintonia com os padrões arquitetônicos e 
serem aprovadas pela Contratante na etapa de consolidação de projeto. 
 
As partes metálicas devem estar eletricamente conectadas e possuir um único ponto de 
aterramento externo, visando o atendimento dos requisitos técnicos definidos para o 
fornecimento. 
 
Possuir mecânica construtiva e componentes internos capazes de absorver e resistir a 
vibrações e choques mecânicos existentes nos locais onde instaladas. 
 
Os consoles devem ser livres de arestas agudas e rebarbas que possam provocar ferimentos 
por corte. 
 
Os consoles devem possuir espaço interno e de fácil acesso para acomodação de réguas de 
terminais e tomadas de alimentação. 
 
Os consoles devem possuir régua com 3 a 5 tomadas elétricas de 127 Vca para utilização em 
atividades de manutenção, além das necessárias para alimentar os equipamentos nela 
instalados. 
 
A entrada dos cabos no console deve ser realizada pela sua parte inferior e ser devidamente 
protegida através de prensa cabos, buchas, e outros meios adequados, com o objetivo de 
garantir proteção mecânica e o índice de proteção (IP) da mesma. 
 
Os componentes, fios e acessórios utilizados no console não devem ser auto inflamáveis, 
propagadores de chamas ou que emitam fumaça tóxica. 
 

3.16. Console do VLT  

Os instrumentos a serem instalados no console do VLT devem permitir fácil leitura no escuro. 
 
Os equipamentos a serem instalados no console do VLT devem ser projetados de forma 
ergonômica para minimizar os problemas de lesão por esforços repetitivos. 
 
Os monitores localizados no console do VLT devem permitir fácil leitura dos dados mesmo sob 
ação de iluminação intensa. 
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Todos os componentes para acionamento de comandos e sinalizações devem ser identificados 
pela função no idioma português (Brasil). 
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4. REQUISITOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

4.1. Gerais  

A Montagem e Instalação dos equipamentos devem atender os seguintes requisitos:  
 

a) Não provocar interferências no funcionamento de outros equipamentos / sistemas;  

b) Não provocar interferências com a arquitetura e obras civis;  

c) Considerar as dimensões fornecidas no projeto civil e do gabarito dinâmico do VLT;  

d) O acabamento e a instalação dos equipamentos devem estar em concordância com o 
projeto arquitetônico do local;  

e) As interfaces de montagem, desmontagem e instalação realizadas pela Contratada não 
devem interferir no fluxo e rotina dos passageiros nas linhas e VLTs;  

f) Deverão ser restabelecidas as características arquitetônicas e civis após a retirada das 
estruturas e equipamentos que não serão mais utilizados e sob sua responsabilidade;  

g) Deverão ser realizadas as atividades de montagem, desmontagem e instalação dos 
equipamentos em campo, de acordo com o Plano e Procedimentos de Montagem, 
Desmontagem e Instalação de Sistema e Equipamentos, o Projeto de Instalação e a 
norma ISO 9001;  

h) Todas as atividades devem seguir os critérios de segurança, higiene e medicina do 
trabalho, conforme as normas específicas vigentes, relacionadas neste documento;  

i) Os serviços, materiais, ferramentas e acessórios utilizados pela Contratada devem 
estar em conformidade com os requisitos e normas especificadas neste documento;  

j) As montadoras poderão, a seu critério, intervir nas atividades de montagem, 
desmontagem e instalação quando verificar desvio na qualidade de materiais, serviços 
e acabamentos;  

k) Devem ser sanadas quaisquer interferências que venham a ocorrer durante as etapas 
de instalação, montagem e desmontagem dos equipamentos, sob sua 
responsabilidade; 

l) Deverá ser disponibilizada as informações adicionais relacionadas ao projeto, a 
montagem, desmontagem e instalação; 

m) Todos os gabinetes, painéis, suportes, acessórios e demais equipamentos devem ser 
fixados de forma que a estabilidade da instalação do conjunto seja mantida durante 
toda a vida útil do sistema; 

n) Deverão ser identificados externamente os equipamentos, acessórios, caixas de 
junção, fios e cabos, em local de fácil visualização, atendendo aos seguintes requisitos:  

 
- As informações referentes à identificação devem estar em conformidade com o 

projeto e serem submetidas à aprovação da Contratante antes da implementação;  
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- Os cabos devem ser identificados pela função, dentro e fora dos gabinetes, painéis, 
quadros e caixas, a cada 50 (cinquenta) metros, na mudança de nível ou modo de 
acomodação e nas extremidades quando acomodados em eletrodutos;  

 
- Cabos, conectores, terminais, módulos, cartões e demais equipamentos devem ser 

identificados em local de fácil visualização, devendo conter informações a respeito 
do tipo (identificação, função, local de conexão, etc.). As identificações devem ser 
iguais às apresentadas no projeto de instalação;  

 
- Os fios que chegam do campo devem ser identificados pela função e ponto de 

conexão junto à borneira de conexão;  
 
- Os cabos e chicotes de fiação devem ser identificados pela função e/ou ponto de 

conexão de acordo com os diagramas elétricos. Para os chicotes inter-gabinetes, 
devem ser identificados também o destino nas duas extremidades;  

 
- A gravação e o material utilizado na identificação e fixação devem possuir 

durabilidade compatível com a vida útil do sistema, do material, das instalações e/ou 
dos cabos utilizados, considerando as condições ambientais a que estará sujeito;  

 
- A fixação da identificação deve ser realizada de maneira a não danificar o cabo, não 

permitir descolamento, desprendimento ou deslocamento do local onde fixado 
durante toda a vida útil do sistema, do material e/ou do cabo utilizado. 

 
o) A retirada de materiais, entulhos e equipamentos remanescentes da implantação é de 

responsabilidade exclusiva da Contratada;  

p) Deverá ser considerada, durante as atividades de montagem, desmontagem e 
instalação, a convivência com a operação comercial do VLT, atividades de manutenção 
corretiva e preventiva, veículos de manutenção e montagem e desmontagem de outros 
sistemas;  

q) As atividades de montagem, desmontagem e instalação realizadas pela Contratada 
não devem interferir no fluxo e rotina dos usuários do VLT;  

r) As atividades de montagem, desmontagem e instalação realizadas pela Contratada na 
sala de controle do CCO não devem interferir na rotina dos funcionários;  

s) A instalação e montagem do cabeamento estruturado, de fios, cabos, conectores e 
demais itens devem ser realizadas em conformidade com as normas especificadas 
neste documento;  

t) Os cabos e chicotes de fiação devem ser terminados em conectores múltiplos, em 
blocos ou réguas de terminais, pino ou dispositivo de conexão;  

u) Os cabos que chegam aos conectores devem ser fornecidos com folga no 
comprimento, de modo a permitir a sua remoção. 

 
Nota: Devem estar previstas atividades no período noturno, no caso de interface com sistemas 
em operação comercial.  
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4.2. Projeto de Montagem e Instalação  

O Projeto de Montagem e Instalação do sistema e equipamentos devem ser concebidos de 
modo a ter todas as informações necessárias para garantir a segurança, qualidade e 
uniformidade na realização dos serviços. 
 
O Projeto deve prever que a montagem e instalação dos equipamentos de determinado 
sistema não interfiram no acesso de pessoas, na operação e na funcionalidade dos 
equipamentos de outros sistemas. 
 
Deverá ser revisado e incorporar no projeto, todos os detalhes referentes à instalação de seus 
equipamentos sob sua responsabilidade. 
 
Deverá, a partir da analise dos projetos civis, ratificar o conteúdo destes documentos ou 
solicitar as alterações necessárias para garantir a implantação dos sistemas atendendo os 
requisitos estabelecidos neste documento.  
 

4.3. Materiais e Acessórios para Montagem e Instalação  

Todos os equipamentos devem ser fornecidos com sua fiação completa e providos de todos os 
acessórios necessários a um perfeito funcionamento.  
 
Os equipamentos devem ser de construção modular e de fácil acesso para manutenção. Todos 
os equipamentos de idêntica função devem ser intercambiáveis, de fácil inserção e remoção, 
sendo desejável que possuam trava de retenção.  
 
Os materiais utilizados nos equipamentos e acessórios não devem ser propagadores de 
chama.  
 
Os equipamentos ou acessórios não devem ter partes que não sejam integrantes dos Sistemas 
Objeto desta Contratação.  
 
Todos os módulos/equipamentos devem possuir identificação contendo o seu código e o seu 
número de série. Em nenhuma hipótese podem existir dois módulos/equipamentos com o 
mesmo número de série, para os sistemas objeto desta contratação.  
 
A identificação deve estar localizada em uma região do equipamento que permita uma fácil 
leitura, sem a necessidade de sua retirada do armário, gabinete, sub-bastidor ou bandeja.  
 
Os equipamentos devem possuir, em suas carcaças um único ponto de aterramento, que será 
ligado ao terra do bastidor ou à malha de terra mais próxima. 

Deverá ser prevista, no projeto de instalação dos sistemas objeto desta contratação, a 
utilização de acessórios, necessários ao perfeito funcionamento dos sistemas, tais como pisos 
antiestáticos, ventilação forçada / ar condicionado, cubículos especiais etc. 
  
Todos os equipamentos e acessórios devem ser fornecidos com acabamento completo 
condizente com a arquitetura geral dos locais onde serão instalados.  
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São também considerados materiais e acessórios de instalação todos aqueles necessários à 
montagem e instalação de equipamentos, tais como: chumbadores, vergalhões, caixas de 
passagem, caixas de junção, eletrodutos, parafusos, porcas, arruelas, adesivos, braçadeiras, 
suportes, mastros, prensa cabos, buchas, emendas, espaguetes, luvas, conectores e outros. 
 
Os materiais e acessórios utilizados para montagem e instalação dos equipamentos do sistema 
devem possuir as seguintes características:  
 

a) Características construtivas que garantam uma perfeita fixação e abrigo de todos os 
elementos envolvidos, considerando os locais e condições ambientais onde instalados; 

b) Garantir que não sejam alterados os índices de proteção (International Protection - IP) 
estabelecidos para os equipamentos e dispositivos a serem instalados;  

c) Características físicas que garantam uma durabilidade compatível com a vida útil 
especificada para o Sistema;  

d) Ser de fácil aquisição no mercado nacional;  

e) Ser de material ou possuir tratamento adequado contra oxidação e corrosão em função 
das condições de utilização e ambientais de onde instalados. Deve-se prever novo 
tratamento na região da peça, que durante o processo de instalação sofreu retrabalho, 
como furos e recortes;  

f) Todos os suportes constituídos de partes metálicas deverão receber tratamento 
superficial anticorrosivo, sendo a galvanização a fogo obrigatória para instalação na 
via;  

g) Chumbadores, buchas, vergalhões, braçadeiras, parafusos, porcas e arruelas utilizados 
na via e regiões a céu aberto ou regiões cobertas que podem sofrer ação do tempo 
devem ser de aço inoxidável;  

h) As superfícies de chapa em aço inoxidável deverão ser apenas escovadas;  

i) Devem possuir características de baixíssima emissão de fumaça e toxicidade;  

j) Serem anti-inflamáveis e não propagadores de chama, atendendo a norma UL94 – V0. 
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5. REQUISITOS DE MANUTENÇÃO  

5.1. Gerais  

A concepção dos equipamentos, módulos, cartões, software, instalação e demais produtos 
integrantes do fornecimento devem permitir facilidades na realização de atividades de 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva. 
 
A concepção dos equipamentos, módulos e cartões não deve requerer a utilização de 
ferramentas mecânicas especiais nas atividades de manutenção, montagem e desmontagem 
(quando aplicável). 
 
Devem ser previstas facilidades de acesso a pontos de testes e monitoração de sinais nos 
módulos e cartões para a realização das atividades de manutenção preditiva, preventiva e 
corretiva em campo. 
 
Não serão permitidos ajustes e calibrações nos equipamentos em campo. Caso sejam 
imprescindíveis, estes devem ser realizados no próprio módulo, preferencialmente através de 
software. 
 
O acesso ou substituição de módulos e cartões defeituosos não deve requerer a remoção, 
desmontagem e ajustes de outros cartões, módulos ou equipamentos. 
 
Todas as peças, módulos e tampas devem ter mecanismos de proteção contra quedas que 
podem provocar acidentes ou ferimentos no seu manuseio.  
 
A substituição de qualquer item deve ser realizada com o equipamento energizado, para que 
não haja interferências funcionais em outros cartões, módulos, equipamentos ou sistemas, 
exceto em situações que comprovadamente afetem a segurança de pessoas ou do sistema. 
 
Os equipamentos, módulos, cartões eletrônicos e interfaces de comunicação devem ser 
dotados de dispositivos de autodiagnóstico de falhas sinalizáveis localmente, através de LEDs, 
displays ou interface para computadores (no caso de equipamentos microprocessados) ou 
remotamente, em tempo real. 
 
As falhas devem ser sinalizadas e registradas de maneira que seja possível a sua imediata 
identificação, utilizando-se de recursos visuais e mensagens, que possam ser interpretadas 
sem a necessidade de consulta a manuais, tabelas ou outras referências. 
 
Os alarmes e indicações de falhas devem ser diferenciados por níveis de degradação, a serem 
definidos em conjunto com a Contratante. 
 

A consulta dos eventos registrados durante a operação do sistema (comandos, indicações e 
falhas) deve ser realizada de forma “on-line” e "off-line", sem prejuízo do desempenho ou 
interrupção do funcionamento da aplicação do sistema. 
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Modificações nos itens fornecidos somente podem ser realizadas com prévia análise, 
aprovação da documentação e autorização da Contratante.  
 

5.2. Disponibilidade das Informações de Manutenção  

Devem ser previstos recursos para o envio, em tempo real, de dados de falhas dos 
equipamentos aos postos de gestão, aos postos de Controle e ao Sistema de Apoio à 
Manutenção (SAM), os quais devem registrar e tratar as informações.  
 
Todos os diagnósticos devem ser tratados por níveis de tendência de degradação e serem 
registrados no registrador de eventos dos respectivos postos. 
 
As informações devem ser estruturadas de forma a facilitar sua consulta e entendimento. As 
mensagens devem estar no idioma português (Brasil) e devem ser aprovadas pela Contratante, 
durante o desenvolvimento do projeto.  
 

5.3. IHMs Portáteis de Manutenção  

As IHMs Portáteis de Manutenção devem possibilitar a modificação de parâmetros ajustáveis 
dos equipamentos e a verificação dos demais itens, para a realização de manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva do sistema. 
 
As IHMs Portáteis de Manutenção devem possibilitar a monitoração do registro de todos os 
eventos dos equipamentos e módulos do sistema, inclusive as informações que trafegam nos 
meios de comunicação. 
 
As IHMs Portáteis de Manutenção devem possuir aplicações específicas, que viabilizem o 
diagnóstico exaustivo dos itens do sistema, apresentando os resultados, através de gráficos de 
desempenho, como processamento, taxa de comunicação e de erros, tempo de resposta, entre 
outros. 
 
Devem possuir robustez, de modo a permitir o seu correto funcionamento e integridade nas 
condições ambientais descritas neste documento, no transporte e no uso a que estarão 
sujeitos, devido a utilização pelas equipes de manutenção. 
 
Devem possuir bolsa ou mala adequada a proteção e transporte da IHM, inclusive de seus 
respectivos acessórios. 
 
As IHMs Portáteis de Manutenção devem possuir serviços de suporte e assistência técnica no 
Brasil. 
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5.4. Instrumentos, Ferramentas e Equipamentos de Manutenção  

Caso sejam necessários para a manutenção ou operação dos sistemas e equipamentos, 
quaisquer ferramentas, instrumentos e equipamentos especiais, os mesmos deverão ser 
discriminados e incluídos nos fornecimentos nas quantidades necessárias. 
  
Deverão ser apresentadas, durante o fornecimento, as listas dessas ferramentas e 
instrumentos especiais necessários à execução dos serviços de manutenção e operação 
referentes a cada sistema fornecido. 
 
Esses itens deverão possuir caixas, bolsas ou malas adequadas à sua proteção e transporte, 
inclusive de seus respectivos acessórios, de modo que uma pessoa consiga fazer o transporte 
manualmente. 
 
Deverão possuir manuais técnicos que descrevam todos os recursos disponíveis, de operação 
e manutenção. 
 
Deverá ser previsto treinamento para as equipes de manutenção em relação a como utilizar os 
instrumentos, ferramentas e equipamento que serão fornecidos. 
 

5.5. Planejamento da Manutenção em Campo  

O Planejamento das Atividades de Manutenção em campo deve contemplar estratégias 
necessárias às atividades de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, de modo a garantir 
os índices de confiabilidade e disponibilidade especificados para o sistema. Seu conteúdo deve 
estar inserido no Manual de Manutenção do equipamento ou sistema.  
 
Nos estudos de confiabilidade e de manutenabilidade devem ser considerados:  
 

a) As curvas de distribuição de probabilidade de vida (Análise de Dados de Vida) de todos 
os módulos e equipamentos;  

b) Os dados amostrais analisados produzidos através de ensaios. Admite-se os 
resultados de ensaios acelerados; 

c) As justificativas que as condições funcionais dos testes são semelhantes ao ambiente 
operacional;  

d) As justificativas dos métodos estatísticos utilizados na análise;  

e) Os principais modos de falha ocorridos durante o teste.  
 

5.5.1. Manutenção Preditiva  

A manutenção preditiva deve estar baseada na verificação e análise de desvios e variações de 
desempenho do funcionamento dos equipamentos, obtidos pela comparação dos parâmetros 
monitorados em relação aos valores nominais e especificados. 
As informações dos desvios de funcionamento dos equipamentos devem ser disponibilizadas 
às equipes de manutenção no momento em que a curva de tendência do desvio atinja o nível 
crítico antes de colocar o equipamento em falha.  
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5.5.2. Manutenção Preventiva  

As atividades de manutenção preventiva devem abranger inspeção, limpeza, lubrificação, 
ajustes, calibração, testes e medições em todos os equipamentos, determinados pelas 
informações do fabricante, pelo tempo de funcionamento, pelas condições ambientais e pelas 
características dos mesmos. 
 
A concepção do sistema, equipamentos e dispositivos não devem requerer atividades de troca 
de componentes periódica de forma preventiva. 
 
Considerar que a manutenção preventiva na via deve ser realizada preferencialmente fora do 
horário de operação comercial, enquanto que nas estações e regiões dos Pátios, podem ser 
realizadas durante o horário comercial, desde que não comprometa a operação comercial e ou 
segurança das pessoas envolvidas.  
 

5.5.3. Manutenção Corretiva  

Os equipamentos e dispositivos devem permitir que a manutenção corretiva em campo seja 
capaz de diagnosticar e restabelecer o sistema, respeitando os Tempos Médios para Reparo 
(MTTR) especificados. 
 
As atividades de manutenção corretiva em campo devem ser efetuadas através da substituição 
de placas ou módulos. 
 
O restabelecimento do sistema deve ser realizado com os equipamentos ligados a fim de 
minimizar as interrupções operacionais, exceto em situações que afetem a segurança de 
pessoas ou do sistema. 
 
Quando verificado o excesso de manutenção corretiva em um determinado item do sistema, 
deverá ser realizado estudos visando corrigir eventuais erros de utilização ou projeto. 
 

5.6. Sobressalentes  

Deverão ser garantidos sobressalentes para os sistemas, conjuntos, módulos e equipamentos 
pelo prazo, mínimo, de 10 (dez) anos, quando do fornecimento. 
  
A quantidade de sobressalentes deve ser justificada através de um memorial de cálculo, que 
considere os valores de confiabilidade, a quantidade de equipamentos instalados, os prazos de 
reparo e, se for o caso, os prazos de fabricação e/ou importação. 
 
Os sobressalentes deverão ter por objetivo agilizar ao máximo as seguintes operações de 
manutenção: 
 

- primeiro nível: troca de módulos, conjunto ou equipamento para recolocação em 
serviço do sistema, no menor tempo possível;  
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- segundo nível: troca de componentes para reparo do módulo, conjunto ou equipamento 
substituído no primeiro nível, e para reposição do estoque de segurança;  

- terceiro nível: reparos em bancada ou oficina de componentes danificados substituídos 
no segundo nível;  

- peças de desgaste: peças ou materiais de consumo cujo desgaste ocorra durante a 
operação do sistema, conjunto, módulo ou equipamento.  

 
Considerando sua agilidade de contratação a Contratada definirá os itens (com as 
quantidades) que julgar necessários, de sobressalentes necessários à execução dos seus 
serviços de operação e manutenção do Sistema VLT, considerando os índices de desempenho 
e confiabilidade especificados. 
 
   

69



 
 

ET- REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

6. REQUISITOS DE TREINAMENTO  

Deverá ser implantados programas de treinamento e reciclagem de suas equipes técnicas de 
engenharia, operação e manutenção. Deverá ser elaborado um Programa de Treinamento, 
abrangendo todos os equipamentos que compõem o fornecimento.  
 
O Programa de Treinamento deve ser apresentado e consolidado na fase de Consolidação de 
Projeto.  
 
Deverá ser elaborado um cronograma específico para todas as atividades de treinamento.  
  
Os programas de treinamento deverão conter uma parte teórica e outra prática, abrangendo as 
situações normais de operação, e a simulação das operações degradadas.  
 
Os treinamentos deverão ser divididos em três níveis:  
 

- Primeiro Nível: treinamento sobre o funcionamento de cada sistema e equipamento, de 
seus subsistemas, conjuntos e módulos, com a descrição dos principais circuitos 
(elétricos, eletrônicos e eletromecânicos), as árvores de falhas, o resgate e a 
interpretação das falhas registradas nos diagnósticos;  

- Segundo Nível: treinamentos sobre a manutenção dos principais equipamentos 
instalados e montados em cada sistema e equipamento, envolvendo todos os 
procedimentos e os intervalos de manutenção recomendados para cada equipamento;  

- Terceiro Nível: treinamento sobre a manutenção dos principais módulos, conjuntos e 
componentes que compõem cada sistema ou equipamento (desmontagem/ montagem 
e revisão em bancada), destacando os que envolvam o uso de ferramentas e 
equipamentos especiais. 
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7. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

7.1. Geral 

Deverá ser implantado um plano de gerenciamento da documentação, que deverá conter:  
 

- A sistemática de organização, codificação e formatos da documentação;  

- Descrição do conteúdo de cada documento;  

- O processo de tramitação de documentos;  

- Índice estruturado de documentos por sistemas, subsistemas e equipamentos. 
  

7.2. Formatação dos Documentos 

Deverá ser utilizado software padrão de mercado na versão mais atualizada na elaboração da 
documentação técnica: 
 

- Os textos deverão ser apresentados no formato A4, em padrão MS Office;  

- os desenhos e esquemas deverão ser gerados em AutoCad ou similar, que possa ser 
convertido, nos seguintes padrões A0, A1, A2, A3 e A4 da ABNT, em DWG;  

- o idioma adotado nos documentos deverá ser o português do Brasil.  
 
Cabe ressaltar que, os catálogos referentes a equipamentos e materiais de prateleira dos 
fornecedores poderão ser editados em português do Brasil ou inglês. 
 
Os documentos técnicos deverão ser identificados e codificados pela Contratada, com os 
seguintes dados: 
 

- código do fabricante e do subfornecedor;  

- responsável técnico;  

- número sequencial e das revisões;  

- total de folhas;  

- datas das emissões / revisões.  
 

7.3. Entrega e Gestão da Documentação 

Todos os documentos técnicos para análise devem ser entregues através de arquivo eletrônico 
e/ou cópia em papel, conforme exigência do fornecimento. 
 
Todo documento técnico entregue para análise deve estar completo e acompanhado dos 
documentos que são nele referenciados. 
Os documentos técnicos aprovados devem ser mantidos arquivados da seguinte forma:  
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- Em arquivos editáveis armazenados em meio eletrônico (mídia óptica), que atenda o 
estado atual da arte;  

- Em arquivos de visualização armazenados em meio eletrônico (mídia óptica), que 
atenda o estado atual da arte, quando o original revisado não possuir mídia editável;  

- Original em papel, no formato A4 e em papel vegetal nos formatos A0, A1, A2 e A3, 
conforme o escopo de fornecimento. 

 
Deverá ser implantado um sistema de gestão da documentação, por meio de software, para 
controle e garantia de que todos os documentos, desenhos, etc., referentes aos projetos, 
estejam sempre atualizados. 
 

7.4. Análise e Aprovação  

Toda revisão de documentação deve ser encaminhada à Contratante em duas cópias em papel 
e com o respectivo arquivo eletrônico.  
 
Deverá ser encaminhado um Relatório de Verificação contendo a aprovação/liberação ou os 
comentários do documento técnico.  
 
Deverá ser encaminhada a documentação técnica revisada com os comentários incorporados, 
juntamente com um relatório que apresente detalhadamente item a item, os comentários 
atendidos e não atendidos, bem como as respectivas justificativas.  
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8. REQUISITOS DE ACEITAÇÃO  

8.1. Gerais  

Baseado nos Planos de Inspeções e Testes será definido todos os testes e verificações 
aplicáveis, documentos e normas de referência, agentes executores, extensão dos ensaios 
e/ou testes e os respectivos locais de realização e níveis de amostragem, se aplicáveis.  
 
Os testes de aceitação devem demonstrar que os equipamentos, a serem colocados em 
operação comercial, têm condições de operar integralmente de acordo com as exigências 
desta especificação, devendo para isso, obedecer à sequência de inspeções e testes descritos 
nos itens a seguir:  
 

a) Testes de Tipo para equipamentos especialmente desenvolvidos para o projeto VLT e 
equipamentos de padrão de mercado modificados;  

b) Inspeção e testes em fábrica;  

c) Pré-comissionamento;  

d) Comissionamento.  
 
Deverá ser apresentado relatório, de forma que seja possível a comprovação das garantias 
funcionais.  
 
Todos os itens do fornecimento, inclusive os sobressalentes, devem ser inspecionados e 
testados de acordo com os requisitos desta seção.  
 
Os equipamentos de padrão de mercado, não necessitam ser submetidos aos testes de Tipo.  
 
Os testes de aceitação em fábrica devem ser realizados e documentados.  
 
Deverá ser elaborado planejamento das atividades de inspeção e testes, contendo os 
seguintes itens: cronograma, produto em teste, local de realização, períodos, pessoal envolvido 
e procedimentos de testes a serem adotados.  
 
Podem ser propostos testes que julgue necessários para complementar ou substituir aqueles 
especificados neste documento, com a aprovação da Contratante.  
A Contratante pode propor outros testes, a seu critério exclusivo ou quando julgar necessário, 
nas várias fases do ciclo de vida do projeto, desde que este esteja estabelecido em contrato.  
 
Em caso de resultados de testes insatisfatórios, o item sob teste deve ser alterado, mesmo que 
inclua grandes modificações no projeto, a fim de atender plenamente aos requisitos deste 
documento. Nestes casos os testes devem ser refeitos desde seu início.  
 
Devem ser fornecidos todos os ferramentais, instrumentos, laboratórios e pessoal qualificados 
para a realização dos testes.  
 
Deverá ser fornecido todas as facilidades de acesso às informações que julgar necessárias, 
para a avaliação da qualidade do fornecimento e o andamento do empreendimento.  
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Todos os testes devem ser realizados seguindo os critérios de Segurança, Higiene e Medicina 
do Trabalho, conforme estabelece as Normas brasileiras.  
 

8.2. Testes de Tipo  

Os testes de tipo para equipamentos especialmente desenvolvidos para este projeto e 
equipamentos de padrão de mercado modificados devem compreender, no mínimo, os 
seguintes ensaios:  
 

a) Ensaio de temperatura, umidade e corrosão;  

b) Ensaio de surto de tensão;  

c) Ensaio de vibração e choque;  

d) Ensaio de verificação do grau de proteção. 
 
Os testes de tipo devem ser realizados conforme definidos nas normas especificadas. 

Quando não for possível a realização dos testes de tipo a mesma poderá optar por empresas 
acreditadas para a realização dos testes.  
 
Os testes de tipo devem ser realizados em todos os equipamentos protótipos.  
 
Os equipamentos protótipos devem atender aos requisitos funcionais e técnicos e, estas 
características devem ser mantidas para os equipamentos de série.  
 
A condição fundamental para a fabricação dos equipamentos de série é a aceitação dos testes 
de tipo.  
 

8.3. Inspeção e Testes em Fábrica  

As Inspeções e os Testes de Aceitação em Fábrica destinam-se a comprovar o controle de 
qualidade no processo de fabricação, bem como verificar a inexistência de falhas ao final deste 
processo. 
 
Deve ser fornecido, em datas previamente estabelecidas e respeitando uma antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias em relação a data da sua execução, procedimentos de testes em 
fábrica dos equipamentos e materiais, que possibilitem comprovar as características técnicas 
especificadas. Para testes de equipamentos e componentes fabricados fora do país. 
  
Os roteiros das inspeções de fábrica deverão incluir todas as verificações e testes necessários 
para comprovar a observância pelos fabricantes, no processo de fabricação dos materiais ou 
partes dos Sistemas, dos requisitos de projeto e fabricação de equipamentos, componentes e 
materiais integrantes do fornecimento. Serão considerados aprovados os roteiros que não 
contrariem os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas. 
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Os procedimentos deverão ser elaborados em formato padrão, contendo instruções, passo a 
passo para a realização das inspeções e testes, incluindo entre outros, os seguintes itens: 
  

- Objetivo do teste; 

- Equipe necessária à execução de cada teste; 

- Diagramas elétricos; 

- Critérios de aceitação; 

- Instrumentos e ferramentas a serem utilizados; 

- Folha de registro de resultados. 

 
Deverá ser convocada com um mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência para presenciar os 
testes finais de partes, peças, módulos e equipamentos, que deverão ser realizados na própria 
fábrica. Para testes de equipamentos e componentes fabricados fora do país deverá ser 
comunicar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Após a conclusão dos testes, caso os resultados sejam satisfatórios, os equipamentos serão 
liberados para montagem e instalação. 
 
A verificação, durante a realização dos testes, do não atendimento às características técnicas 
especificadas acarretará recusa parcial ou total dos equipamentos, obrigando-se a fornecedora 
a executar toda e qualquer modificação que se fizer necessária. 
 
Os equipamentos e dispositivos necessários para a realização dos testes deverão ser 
providenciados, devendo esta fornecer informações e características destes equipamentos por 
ocasião da entrega dos roteiros de testes. 
 
Os equipamentos serão objeto de inspeção visual, testes de verificação de características 
elétricas e testes funcionais. A comprovação do atendimento a todos os requisitos das 
especificações de fabricação será condição necessária e suficiente para aprovação, pela 
fiscalização, das verificações e testes de aceitação em fábrica.  
 
As inspeções em fábrica poderão incluir todas as verificações necessárias para comprovar a 
existência de um programa de controle de qualidade organizado pelo fabricante, e que o 
fornecimento em causa está submetido a esse controle de qualidade, através de uma 
sistemática adequada.  
 
Após a análise dos resultados dos testes efetuados durante as inspeções em fábrica e 
mediante a comprovação do atendimento aos requisitos especificados, os 
equipamentos/sistemas serão liberados para entrega e posterior montagem e instalação. 
 

8.4. Teste de Montagem e Instalação (Pré-Comissionamento)  

Os procedimentos para execução das inspeções e testes de montagem e instalação, 
necessários para comprovar se os serviços de montagem e instalação integrantes do 
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fornecimento atendem aos projetos e requisitos da Especificação Técnica, deverão ser 
fornecidos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização do evento de teste. 
 
Serão objetos de verificação em campo as montagens e instalações dos equipamentos, 
bastidores, cabos, caixas e demais componentes cuja instalação possam comprometer o 
desempenho dos sistemas. 
 
Os testes de montagem e instalação deverão ser presenciados pela Contratante. Serão 
realizados, além dos testes de instalação, testes elétricos com procedimentos a serem 
acertados. 
 
Se forem constatadas deficiências de montagem e instalação nos equipamentos instalados, as 
mesmas deverão ser sanadas.  
 
Após a análise dos resultados dos testes efetuados durante as inspeções e testes de 
montagem e instalação e mediante a comprovação do atendimento aos requisitos 
especificados, os equipamentos/sistema serão liberados para o testes de campo 
(comissionamento). 
 

8.5. Comissionamento  

Os procedimentos para execução dos testes funcionais e operacionais para comprovar se os 
equipamentos, conforme instalados, atendem aos requisitos especificados, deverão ser 
fornecidos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à realização dos mesmos.  
 
São considerados pré-requisitos para o início dos testes funcionais e operacionais os seguintes 
eventos: 
 

- Procedimentos dos testes previamente aprovados;  

- Testes de Pré-Comissionamento concluídos;  

- Treinamento concluído e aprovado;  

- Documentação do projeto concluída; 

- Manuais de operação e manutenção aprovados;  

- Sobressalentes entregues.  
 
Deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes testes: 
 

- Testes em Campo; 

- Testes Integrados.  
 
Estes testes visam aprovar o funcionamento do sistema como um todo, verificando possíveis 
problemas do mesmo ou interferências com outros sistemas. Os testes funcionais e 
operacionais deverão ser presenciados antes de sua execução.  
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Os resultados das inspeções e testes deverão ser registrados em folhas apropriadas e 
assinadas pelos participantes, logo após a sua realização.  
 
Se forem constatadas deficiências nos sistemas instalados, elas devem ser sanadas, sendo os 
testes suspensos. Os mesmos deverão ser retomados após realizados os reparos/ajustes 
necessários.  
 
Após conclusão satisfatória dos testes funcionais e operacionais o sistema estará apto a ser 
colocado em serviço. 
  
Essa aceitação poderá ser efetuada por Sistema e por trecho, após a constatação pelo 
fornecedor de que todas as partes que constituem o fornecimento no trecho / sistema atendem 
à Especificação Técnica. No caso dos equipamentos instalados a bordo, a aceitação será por 
Veículo (VLT). 
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9. Garantia, Suporte e Assistência Técnica  

9.1. Período de Garantia 

Após a aprovação dos testes de campo e colocação em serviço de cada sistema e 
equipamento, será dado início ao seu período de garantia, por no mínimo, por 2 (dois) anos.  
 
Antes do início do período da garantia deverá ser definida a estratégia que será utilizada no 
período de garantia: equipes, materiais, equipamentos, instrumentos e ferramentas estimados 
para execução dos serviços de garantia.  
 
A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de projeto, fabricação, instalação ou 
montagem, nos sistemas e equipamentos, inclusive nos seus subsistemas, módulos, conjuntos 
e componentes, desde que os seus usos e conservações estejam de acordo com o 
estabelecido nos projetos e nas especificações técnicas.  
 
As garantias deverão compreender o reparo ou substituição de quaisquer componentes 
defeituosos, de acordo com as seguintes condições: 
  

- o reparo ou substituição de qualquer equipamento ou módulo defeituoso deverá ser 
providenciado, no menor prazo possível;  

- os reparos das peças ou componentes, módulos ou equipamentos defeituosos, durante 
o período de garantia, serão executados em garantia ou pelo fabricante ou por 
terceiros, sob sua supervisão;  

- o ressarcimento de quaisquer danos provocados a terceiros pelas falhas nos 
equipamentos será de responsabilidade do fornecedor ou montadora.  

 
Caso sejam constatados durante o período de garantia, defeitos, falhas ou problemas de 
fabricação, resultantes de emprego inadequado de mão de obra, equipamentos, materiais ou 
componentes, processo de fabricação, procedimentos de montagem ou transporte dos 
mesmos, as alterações ou substituições necessárias deverão ser providenciadas o mais rápido 
possível, sendo que todo processo de alteração ou substituição deverá ser documentado. 
  
Nesses casos deverá repetir os ensaios necessários para comprovar a qualidade dos reparos, 
modificações ou substituições executadas e o seu bom funcionamento.  
 
Deverá ser registrada no histórico de desempenho operacional os defeitos e os reparos 
executados. 
 

9.2. Extensões do Período de Garantia 

Durante o período de garantia, na ocorrência de falha em qualquer equipamento, que implique 
na paralisação do sistema ou equipamento, o período de garantia do mesmo deverá ser 
automaticamente prorrogado pelo número de dias de sua paralisação.  
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No caso de falhas que impliquem na substituição do equipamento ou sistema, o período de 
garantia do mesmo será automaticamente prorrogado pelo mesmo número de dias, contados 
da data de sua paralisação até a data de sua devolução após reparo. 
 
Os defeitos recorrentes que exijam modificações de projeto de qualquer equipamento ou 
sistema exigirão que o período de garantia mínimo de 2 (dois) anos seja reiniciado após a 
eliminação completa da falha recorrente.  
 
Quando alguns módulos, conjunto ou componentes dos sistemas ou equipamentos não 
atingirem os índices de desempenho e confiabilidade estabelecidos durante o período de 
garantia, deverá providenciar as alterações necessárias para cumprimento dos parâmetros 
estabelecidos. 
 

9.3. Recursos durante o Período de Garantia  

Durante o período de garantia deverá garantir a disponibilização de todos os recursos 
necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva.  
 
A manutenção em garantia deverá ser prestada através de equipe de engenheiros e técnicos 
de forma apropriada e ininterrupta 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 
 

9.4. Assistência Técnica no Brasil  

Deverá garantir a manutenção no Brasil, do serviço de assistência técnica para os sistemas ou 
equipamentos durante, no mínimo, 12 (doze) meses após o término do período de garantia. 
 

9.5. Tratamento das Obsolescências  

Deverá garantir processos para tratamento das obsolescências de hardware e software que 
venham a ocorrer, durante a Concessão, nos sistemas e equipamentos.  
 
Com relação aos softwares deverá ser incluída nos fornecimentos a obrigação de atualização 
das suas versões, tanto dos softwares desenvolvidos pelos fornecedores do sistema, 
equipamento ou material rodante, como também dos softwares de base (sistemas 
operacionais, bases de dados, etc.) e outros adquiridos de terceiros. 
  
Com relação aos hardwares, deverão ser incluídos procedimentos que garantam o 
cumprimento pelos fornecedores das seguintes obrigações:  
 

- notificação, com antecedência necessária, a obsolescência, a suspensão ou a 
descontinuidade de fabricação de qualquer equipamento ou componente, para permitir 
que a concessionária faça um último pedido de sobressalentes, na quantidade que 
julgar necessária;  

- informar quais alternativas que substituirão o equipamento ou componente obsoleto ou 
que terão sua produção descontinuada ou suspensa;  
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- fornecer como alternativa aos itens anteriores, os projetos de fabricação detalhados 
para que a Contratada possa desenvolver e contratar um novo fornecedor. Caso um 
fornecedor venha a interromper o uso de algum software utilizado em algum sistema ou 
equipamento, ele deverá fornecer o programa fonte, e toda a documentação e 
ferramentas que utilizou no seu produto. 
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1 INTRODUÇÃO  

A adoção do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT na via W3 de Brasília para o transporte de 

passageiros caracteriza-se como uma solução eficaz na área de transporte urbano e vem 

ao encontro a uma tendência nacional e internacional de utilização de sistemas de 

transporte que trazem avanço tecnológico, melhoria da qualidade urbana e redução do 

impacto no meio ambiente, associados à maior capacidade de transporte.  

A inserção urbana do VLT da via W3 privilegiará o transporte público e a consolidação do 

tecido urbano, de forma a contribuir para a sua requalificação, garantindo a acessibilidade 

universal aos equipamentos.  

As vinte e sete Estações previstas para o VLT, serão dotadas de infraestrutura que 

possibilita o pagamento antes do embarque nos Veículos, reduzindo o tempo de embarque 

e desembarque, garantindo assim, maior velocidade e eficiência operacional no eixo de 

implantação do sistema.  

 

O Sistema VLT para a via W3 de Brasília compreende o trecho:  

 Trecho1: W3 Sul/W3Norte 

 Trecho2: Aeroporto 

 

1.1 OBJETIVO  

Esta Especificação Técnica tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas e definir os 

requisitos para o projeto, fornecimento e implantação do Sistema de Controle 

Centralizado – SCC da Região Metropolitana de Brasília, que se caracterizará por uma 

rede de transporte coletivo de média capacidade, por meio da tecnologia Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT), incluindo o Pátio e o Centro de Controle Operacional (CCO) e demais 

áreas administrativas e de manutenção do VLT.  

O Sistema de Controle Centralizado (SCC) deverá possuir no mínimo os recursos 

técnicos e operacionais aqui descritos. Caberá à Proponente propor e atender os 

recursos necessários para a correta operação do SCC. Estes recursos deverão ser 

compatíveis com tecnologias de padrão aberto e equipamentos padrões de mercado, os 

quais deverão encontrar-se em conformidade com o “Estado da Arte” para o setor de 
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tecnologia da informação, tanto em termos de software quanto em termos de hardware. O 

Sistema de Controle a ser proposto deverá ainda ser baseado em tecnologias atualizadas 

e consagradas, aplicadas em sistemas Metro-ferroviários, e com certificações aplicáveis. 

Todos os sistemas utilizados que terão interação com os operadores do CCO e os 

condutores do VLT deverão seguir os padrões de engenharia de usabilidade.  

Esta especificação Técnica apresenta os requisitos que deverão ser cumpridos durante 

todas as etapas de fornecimento e implantação do SCC, contemplando: visão sistêmica 

do Sistema de Sinalização e Controle Centralizado, o Escopo de Fornecimento, os 

Requisitos Operacionais, os Requisitos Funcionais, os Requisitos Técnicos de Projeto e 

os Requisitos Técnicos de Subsistemas e Equipamentos.  

Os Requisitos de Fabricação, Montagem, Instalação, Inspeção e Aceitação, Garantias, 

Documentação, Treinamento, Embalagem, Transporte, Seguros e outros, quando não 

especificados nos demais documentos do edital, estão detalhados em um documento 

complementar – ET-RGF-001/R1: ET – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de 

Fornecimento, que terá aplicação geral a todos os sistemas e equipamentos elétricos e 

eletrônicos.  

O documento: ET-RGF-001/R1 – ET – Espeificação Técnica de Requisitos Gerais de 

Fornecimento são, portanto, parte integrante destas Especificações Técnicas.  

1.2 SIGLAS E ABREVIATURAS 

CCO – Centro de Controle Operacional; 

IHM – Interface Homem Máquina; 

MTBF – Mean Time Between Failure (Tempo Médio Entre Falhas); 

MTTR – Mean Time to Repair (Tempo Médio Para Reparo); 

NBR – Norma Brasileira Registrada; 

PSD – Platform Screen Door; 

SAM – Sistema de Apoio a Manutenção; 

SCA – Sistema de Controle de Acesso; 

SCAP – Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros; 

SCC – Sistema de Controle Centralizado; 

SCS – Sistema de Controle Semafórico; 

SDAI – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio; 
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SMM – Sistema de Multimídia; 

SME – Sistema de Monitoração Eletrônica; 

SPP – Sistema de Portas de Plataforma; 

STD – Sistema de Transmissão de Dados; 

TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol; 

VLT – Veículo Leve sobre Trilhos. 

1.3 DEFINIÇÕES  

 Acessórios: Todo material utilizado como complemento; 

 Alarmes: Mensagens decorrente de situações de anormalidade diagnosticadas no 

sistema; 

 Confiabilidade: Probabilidade de um item desempenhar corretamente as funções 

específicas, por um intervalo de tempo determinado; 

 Contratada: Empresa responsável pela execução integral desta permissão; 

 Contratante: Empresa responsável em realizar o acordo com a Contratada; 

 Falha: Término da capacidade de um item desempenhar uma função requerida; 

 Fornecedor: Empresa que presta serviços ou que fornece equipamentos, parte, sub-

parte ou itens de um sistema; 

 Função: Atuação requerida de um item em determinadas condições; 

 Gabinete: Estrutura metálica composta de chapas laterais e portas de acesso frontal e 

traseiro, composta por gavetas, guias e dutos de cabos que comporta módulos 

eletrônicos; 

 Interoperabilidade: Habilidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem 

informações, garantindo a integração de funcionamento; 

 Item: Termo geral que designa qualquer componente, parte, módulo, equipamento, 

função, subsistema ou sistema, que possa ser considerado individualmente e ensaiado 

separadamente; 

 Leiaute: Disposição dos equipamentos em um determinado local; 

 Manutenção Corretiva: Ação de manutenção após a ocorrência de uma falha de um 

item, com o objetivo de restabelecê-lo ao estado no qual ele tem a capacidade de 

desempenhar a função requerida; 

 Manutenção Preditiva: Ação de manutenção que permite detectar desvios do 
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desempenho nominal de funcionamento de instalações e equipamentos do sistema, 

comparado através da monitoração em tempo real, dos principais parâmetros 

relacionados ao funcionamento do item; 

 Manutenção Preventiva: Ação de manutenção executaa a intervalos prédeterminados, 

conforme crit´rios pré-estabelecidos, com o objetivo de reduzir a probabilidade de 

ocorrência de falha ou de degradação no desempenho do item; 

 Portabilidade: Facilidade com a qual um sistena ou componente pode ser transferido de 

um ambiente de hardware ou software para outro; 

 Posto de Controle ou Posto de Operação: Denominação do local onde estão alocados 

os equipamentos de IHM, equipamentos de comunicação entre outros, utilizados para a 

operação e/ou manutenção do sistema VLT; 

 Programa de Treinamento: Programa que descreve o conteúdo, os materiais didáticos, 

cronogramas e outros de um treinamento; 

 Sala de Controle ou Sala Operacional: Salas localizadas no Centro de Controle 

Operacional, pátio e área de manutenção, destinadas aos postos ou apoio da operação; 

 Sala Técnica: Salas localizadas no Centro de Controle Operacional, nas estações e 

pátios, destinadas a instalação de equipamentos do sistema; 

 Via: Extensão de trilhos percorridos pelo VLT; 

 Via Principal: Extensão de trilhos percorridos pelo VLT, com exceção das regiões de 

pátio; 

 

1.4 APRESENTAÇÃO  

Este capítulo apresenta os sistemas que compõem o Sistema de Controle Centralizado – 

SCC, enfatizando os principais aspectos que deverão ser considerados no projeto para 

que haja total integração do SCC com os sistemas por ele controlados.  

O CCO será alimentado a partir de um Sistema Ininterrupto de Energia exclusivo para o 

atendimento às suas necessidades operacionais. As características do Sistema 

Ininterrupto de Energia estão descritas na Especificação Técnica do Sistema de 

Alimentação Elétrica.  

As características do Sistema de Apoio a Manutenção estão descritas na Especificação 

Técnica do Sistema de Apoio a Manutenção, parte integrante do escopo deste Edital.  
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O SCC deverá realizar a supervisão e controle global do processo de transporte de 

passageiros, podendo comandar, monitorar e configurar equipamentos dos sistemas 

controlados instalados nas estações, subestações, vias, pátio e a bordo do VLT.  

O SCC possui interface com três grupos de sistemas: 

a) Os que são parte integrante do SCC, ou seja, são monitorados e controlados através 

de aplicativos e IHMs próprios e fazem parte do escopo do SCC; 

b) Os que são controlados e monitorados pelo SCC, através de aplicativos e IHMs de 

terceiros, porém, são escopo de outro fornecimento (objeto de outra ET, porém 

escopo deste Edital); 

c) Os que possuem interfaces com o SCC e não são controlados ou monitorados pelo 

SCC, se existir. 

1.4.1 Sistemas Integrantes do SCC 

a) Sistema de Controle de Energia – SCE (via e pátio); 

b) Sistema de Portas nas Plataformas – SPP;  

c) Sistema de Apoio à Manutenção – SAM.  

1.4.2 Controlados e Monitorados pelo SCC 

Os sistemas que fazem parte deste grupo são controlados e monitorados através de 

aplicativos e IHMs de terceiros (objeto de outra ET, porém escopo deste Edital) 

a) Sistema de Controle de Tráfego – SCT (via e pátio);  

b) Sistema de Controle Semafórico – SCS;  

c) Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros – SCAP;  

d) Sistema de Monitoração Eletrônica – SME (Telecomunicações);  

e) Sistema de Multimídia – SMM (Telecomunicações); 

f) Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – SDAI;  

g) Sistema de Controle de Acesso – SCA.  

1.4.3 Não controlados ou monitorados pelo SCC 

Estes sistemas não são controlados ou monitorados pelo SCC, mas possuem interface 

com o SCC (objeto de outra ET, porém escopo deste Edital) 

a) Sistema de Alimentação Elétrica – SAL; 

b) Sistema de Transmissão de Dados – STD (Telecomunicações); 

c) Sistema de Comunicações Fixas – SCF (Telecomunicações); 
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d) Sistema de Rádio Comunicação – SRC (Telecomunicações). 

 

Através dos sistemas implantados no CCO, o SCC deverá: 

a) Ser responsável pela supervisão e controle da movimentação dos VLT’s nas vias 

principais, nos estacionamentos, despacho e recolhimento de VLT no pátio.  

b) Ser responsável pela supervisão e controle do sistema de alimentação elétrica, de 

fluxo de passageiros, semafórico e segurança patrimonial; 

c) Possuir características de sistema de alta disponibilidade e confiabilidade; 

d) Controlar o sistema de transporte por meio de comandos enviados para os 

equipamentos de campo, comandos estes definidos a partir de objetivos 

preestabelecidos como o intervalo entre VLT e tempos de parada em estações. Os 

eventos ocorridos no campo deverão gerar indicações que serão transmitidas ao 

CCO. Estas indicações, em conjunto com os objetivos preestabelecidos, deverão 

nortear o controle efetivo do sistema de transporte. 

e) Possibilitar a automação de funções rotineiras, de maneira que os operadores possam 

realizar as funções estratégicas, de contingência e de comunicação.  

A supervisão e o controle do sistema de energia, do processo de movimentação do VLT, 

dos semáforos e o controle de acesso na segurança patrimonial deverão ser exercidos, 

prioritariamente, a partir do SCC, permitindo a execução de todos os requisitos funcionais 

e operacionais estabelecidos neste documento. Deverão existir recursos locais nas 

subestações e ao longo da via para permitir o controle dos sistemas de energia e portas 

de plataformas em função de estratégias ou contingências operacionais presentes no 

sistema.  

1.4.4 Sistema de Controle de Tráfego do VLT – SCT  

a) O SCT deverá realizar a supervisão e controle de movimentação de VLT nas linhas, 

estacionamentos e pátio;  

b) Deverá manter as informações de identificação e posição de todos os VLT’s, 

realizando o controle de destino dos mesmos, comandando os equipamentos de 

mudança de via e otimizando o uso das zonas de manobras;  

c) Deverá ser responsável pela distribuição e regulação de Veículos na linha conforme 

programação de oferta;  

d) O SCT deverá executar a programação de entrada e saída dos VLT’s nas vias, no 
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pátio e estacionamentos;  

e) O SCT deverá ser responsável por adequar a distribuição dos VLT’s ao contexto 

operacional existente, seja nos horários de vale ou horários de pico;  

f) Deverá fornecer um conjunto de recursos para contornar e registrar situações de 

anormalidades como, por exemplo, operação em via singela devido à degradação do 

Sistema.  

1.4.5 Sistema de Controle de Energia – SCE  

a) A alimentação elétrica para o Sistema do VLT originar-se-á a partir de subestações 

primárias da concessionária em 13,8 kV; 

b) As subestações receberão a energia da concessionária em 13,8 kV e realizarão o 

abaixamento e a retificação da tensão para 750 VCC, alimentando a rede aérea de 

tração da via principal e das vias do pátio;  

c) O Sistema de Alimentação Elétrica será concebido para permitir a continuidade da 

operação do VLT mesmo na hipótese de degradação parcial do Sistema Elétrico, 

possibilitando o tratamento rápido e eficaz de indicações de campo, e agilidade nas 

intervenções humanas;  

d) O SCE deverá realizar a supervisão e o controle da transformação e distribuição de 

energia elétrica, abrangendo a rede de média tensão e a rede de tração; O SCE 

deverá realizar a supervisão dos automatismos presentes no sistema de energia.  

1.4.6 Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros – SCAP 

a) O SCAP deverá realizar a supervisão e o controle do fluxo de passageiros nas 

estações, atuando no controle das linhas de bloqueios;  

b) 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. 

c) O SCAP será responsável pela bilhetagem eletrônica, com o sistema de venda 

antecipada de passagens, por meio de créditos adicionados em cartões eletrônicos e 

bilhetes unitários por meio de QR Code, sendo debitados em equipamentos 

específicos (validadores) instalados nos bloqueios eletrônicos. 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; 

88



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 
 

 
 

d) Os dados relativos aos cartões e bilhetes unitários processados deverão ser 

enviados ao concentrador central no CCO, onde deverão ser consultados e emitidos 

relatórios da arrecadação; 

e) Os pontos de vendas (autoatendimento ou máquina guichet) devem realizar as 

transações de vendas online com os servidores do SCAP; 

f) Todas as estações devem possuir pontos de venda automatizados (ATM) e bilheteria 

guichê; 

g) O SCAP deverá permitir flexibilidade para implementar novas tarifas. 

1.4.7 Sistema de Monitoração Eletrônica – SME 

a) O 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 e 

pessoal da segurança do Sistema VLT; 

b) Deverá possibilitar a seleção e o controle de câmeras para monitoração de 

passageiros, vias e estações através das funcionalidades do sistema SME;  

c) Todas as câmeras deverão ser baseadas em Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol (TCP/IP); 

d) As câmeras 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; 

e) 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; 

f) Todas as câmeras e os NVRs deverão estar interligados ao Sistema de Transmissão 

de Dados (STD) para o envio das imagens as estações de trabalho da sala do CCO, 

sendo que através destes postos será possível o acesso às imagens de todas as 

câmeras instaladas, comandos em câmeras móveis e visualização de imagens 

gravadas; 
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g) Deverá ser previsto interface entre o SME e o Sistema de Vídeo Wall, painel sinótico 

do CCO, de modo que as imagens de determinadas câmeras possam ser 

visualizadas em determinados monitores desse sistema. 

1.4.8 Sistema de Multimídia – SMM 

a) O SMM 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). O controle e a 

operação do sistema deverão ser efetuados através das posições de operação 

instalados na sala do CCO; 

b) Os equipamentos deste sistema abrangerá todas as estações de passageiros e o 

Pátio de Manutenção (neste caso somente o sistema de sonorização) e estarão 

interligados ao CCO através do Sistema de Transmissão de Dados (STD); 

c) O sistema encarrega-se do fornecimento de informações em tempo real (mensagens 

em viva voz ou pré-gravadas) aos usuários e funcionários, através de painéis de LED 

e alto-falantes instalados nas estações de passageiros e alto-falantes instalados no 

pátio de manutenção (vias do pátio e oficina); 

d) A informação horária aos usuários deverá ser fornecida a partir dos painéis de LED, 

que devem ser instaladas em todas as 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); 

e) Parte integrante do Sistema de Multimídia (SMM) o Sistema de Sincronismo Horário 

(SSH) deverá ser projetado para fornecer a informação horária exata aos usuários e 

funcionários do Sistema VLT. Ele também deverá fornecer sincronismo horário, 

através de protocolo NTP aos demais sistemas usuários, através do STD; 

f) Para garantir uma informação uniforme e confiável, o sistema deverá utilizar 

sincronismo pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS – Global Position System) 

e trabalhar como relógio mestre central, que terá a função de distribuir a informação 

horária padrão para todos os dispositivos de todos os sistemas usuários que 

requererem esta informação; 

g) Como fonte de informação horária aos funcionários do Sistema VLT deverão ser 
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utilizados relógios digitais, sincronizados pelo relógio mestre central, nas seguintes 

localidades: salas administrativas e salas técnicas nos prédios do pátio de 

manutenção; sala técnica da estação, subestações de energia e na sala do CCO. 

1.4.9 Sistema de Apoio a Manutenção – SAM  

a) Este sistema é responsável pelo apoio às atividades de manutenção, garantindo o 

gerenciamento e o armazenamento dos alarmes de falhas e diagnósticos de todos os 

sistemas instalados ao longo das estações, vias, pátio e dos VLT’s;  

b) Este sistema é responsável pela abertura e fechamento das Ordens de Serviços, 

bem como, dos demais status das Ordens de Serviços disponíveis pelo SAM; 

c) Este sistema é responsável por todo o trâmite operacional das Ordens de Serviços, 

desde a abertura da Ordem de Serviço até a sua conclusão ou cancelamento; 

d) O SAM poderá ser acessado em qualquer local da Linha onde exista o STD, e em 

salas específicas com postos operacionais;  

e) Todos os sistemas deverão enviar status e alarmes para o SAM, inclusive o Veículo 

VLT.  

 

O Veículo VLT é composto por um conjunto de sistemas que supervisionam e controlam 

todo seu funcionamento, entre eles estão: o Controlador de Bordo, o Sistema de Tração 

e Frenagem, o Sistema de Freio, Freio de Atrito e Freio de Estacionamento, o Sistema 

de Portas, o Sistema de “Data Bus”, o Sistema Anunciador de Falhas e Indicações, o 

Registrador de Eventos e Alarmes, a Interface Homem Máquina, o Sistema de 

Monitoração (câmeras e gravação de imagens), o Sistema de Multimídia embarcado, o 

Sistema de Rádio de Comunicação – voz e dados e diagnóstico e os equipamentos 

compressores, inversores, ventilação, iluminação e ar condicionado.  

1.4.10 Sistema de Controle de Acesso – SCA  

a) O SCA deverá possibilitar o controle de acesso às áreas restritas das estações e das 

subestações, tais como portas das salas técnicas e salas operacionais;  

b) O SCA deverá possibilitar o controle de acesso às áreas restritas das edificações do 

CCO e do Pátio, tais como portas das salas técnicas, salas operacionais, portas e/ou 

portões de acesso direto à rua, portas de saída de emergência;  

c) O SCA deverá permitir a edição de programação de acesso para atividades 
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operacionais, de manutenção, treinamento, entre outras; 

d) O SCA deverá controlar todas as autorizações de acesso às salas técnicas e 

operacionais, registrando todos os eventos de abertura de portas das áreas 

controladas, efetuadas por meio de autorização ou de forma indevida.  

1.4.11 Sistema de Controle Semafórico – SCS 

a) O Sistema de Controle Semafórico terá como principal função harmonizar e otimizar 

a circulação das composições do VLT com o viário, permitindo a passagem da 

mesmas pelas regiões de cruzamento de forma a não prejudicar o escoamento dos 

veículos do viário, garantindo a segurança, tanto dos usuários, quanto dos envolvidos 

indiretamente (motoristas de outros veículos e pedestres); 

b) A operação de cada veículo VLT será realizada pelo seu condutor, o qual será 

responsável por todos os comandos de aceleração, frenagem, abertura e fechamento 

de portas do VLT. Desta forma, o Sistema de Controle Semafórico deve ser 

desenvolvido de maneira que garanta alta disponibilidade e confiabilidade; 

c) O SCS da linha do VLT W3 de Brasília deverá possuir as seguintes funções: 

monitoração centralizada de semáforos e monitoração do trânsito através de 

detectores veiculares; 

d) Os Controladores Semafóricos, responsáveis pela operação dos semáforos com a 

otimização do tempo de passagem do VLT, deverão basear-se no estado do trânsito 

de veículos em sua área de abrangência e nas informações de posicionamento de 

VLTs nas vias; 

e) A configuração do sistema computacional deverá permitir que qualquer terminal de 

operação possa operar qualquer um dos controladores do sistema; 

f) O SCS deverá monitorar a situação do trânsito, os estados dos equipamentos 

semafóricos e de fiscalização; 

g) O SCS deverá realizar o cálculo dos tempos dos semáforos das intersecções da linha 

do VLT; 

h) Deverá regularizar os semáforos próximos, otimizando a onda verde para o percurso 

do VLT, de tal forma que minimize as paradas; 

i) Permitir o comando direto aos planos de tráfego dos controladores de acordo com a 

tabela de planos da central de controle de semáforos; 

j) Permitir a liberação dos semáforos para a passagem do VLT, na ocorrência de 

92



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 
 

 
 

travamento devido ao não cumprimento do tempo previsto de passagem do VLT. 

1.4.12 Sistema de Portas de Plataforma – SPP 

a) O SPP tem como objetivos principais monitorar o funcionamento das portas de 

plataformas, escopo de fornecimento do sistema PSD – Platform Screen Door, 

instaladas em todas as estações de embarque do VLT;  

b) O principal objetivo do Sistema PSD é otimizar as operações de embarque, 

desembarque e movimentação dos trens na região das plataformas e aumentar os 

níveis de segurança dos usuários nas estações, garantindo que o acesso à via e aos 

VLTs sejam feitos apenas em situações de absoluto controle; 

c) O sistema PSD é composto basicamente por portas deslizantes, portas de 

emergência, portas de final de plataforma, painéis de alimentação, controle e 

monitoramento; 

d) Do ponto de vista funcional é um sistema com portas que abrem e fecham em 

sincronismo com as portas do trem estacionado na plataforma; 

e) O sistema PSD deve possuir índices de confiabilidade e disponibilidade compatíveis 

com os demais sistemas de modo a não afetar a movimentação dos VLTs em caso 

de falhas ou de emergência e, também, com um sistema de monitoramento 

operacional e diagnóstico adequado para indicar e manter registradas as ocorrências 

no sistema, agilizando os trabalhos de manutenção; 

f) Por se tratar de um sistema de segurança, com impacto direto sobre os usuários e 

VLTs, o projeto do sistema PSD deve contemplar todas as variáveis intervenientes e 

as interfaces com os sistemas existentes e os em implantação, de forma a garantir o 

cumprimento dos requisitos exígidos; 

g) Para que o SPP possa realizar o monitoramento das portas das plataformas, o 

Sistema PSD deve possuir interface com o SPP, enviando todos os status de cada 

uma das portas, de cada plataforma instalados nas estações; 

h) Também devem ser enviados para o SPP os eventos de ocorrências de alarmes e 

falhas ocorridas em cada um dos elementos e módulos que compõem o sistema 

PSD. Estas ocorrências também devem ser enviadas ao sistema SAM, visando 

agilizar os trabalhos das equipes de manutenção. 
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1.4.13 Sistema de Detecção de Incêndio – SDAI 

a) O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio é parte integrante do escopo de 

fornecimento das Obras Civis; 

b) O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deverá ser constituído basicamente 

por circuitos digitais com dispositivos endereçáveis projetados para sinalizar e 

detectar automaticamente princípios de incêndios, que deverão ser supervisionados 

por uma controladora central de alarme; 

c) O Painel PCA deverá possibilitar o desligamento de um ou mais circuitos de 

detecção por meios adequados, sinalizando tais eventos; 

d) O Painel PCA deverá possibilitar o “reset” da indicação visual do alarme memorizado. 

O “reset” deverá ser manual e individual para cada circuito de linha de detecção; 

Os circuitos de linha de detecção e alarme deverão ser supervisionados contra 

interrupção de linha e curto-circuito. Estas avarias deverão ser sinalizadas como 

defeitos; 

Todos os circuitos de linha de detecção e alarmes e os circuitos auxiliares deverão 

ser protegidos contra curto-circuito. Em caso de perda parcial da fiação pela ação do 

fogo, a Central deverá manter todos os circuitos não danificados em pleno 

funcionamento; 

e) O Painel PCA deverá ser concebido de maneira que qualquer falha em um circuito de 

detecção e alarme não comprometa o funcionamento dos demais circuitos do 

sistema. O uso de módulos isoladores na entrada e na saída de cada um dos 

dispositivos instalados no circuito de detecção deverá garantir que, caso ocorra 

rompimento ou curto-circuito em um único ponto do cabeamento, nenhum dispositivo 

instalado no circuito de detecção seja afetado; 

f) O Painel PCA deverá possibilitar a simulação da atuação dos detectores por laço 

(ramal) em teste periódico do funcionamento do sistema. Durante a manutenção dos 

detectores de um laço, os demais deverão permanecer funcionando normalmente. 

Uma sinalização no painel deverá indicar este serviço; 

g) O Painel PCA deverá permitir comunicação externa para sistemas supervisórios; 

h) Todo desligamento de dispositivos, lógicos ou físicos, deverá ser sinalizado. 
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2 NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1 ÓRGÃOS NORMATIZADORES 

Deverá existir a responsabilidade pela execução do objeto contratual em plena 

conformidade com a legislação em vigor, com as disposições deste instrumento, seus 

anexos, e com as  especificações  e  normas  técnicas  pertinentes  elaboradas  pelos  

órgãos normatizadores, abaixo relacionados, segundo suas últimas versões, e no que for 

aplicável, exceto quando especificado de outra forma no presente documento, portanto, 

prevalece sempre o indicado no presente documento, obrigando-se a reparar, refazer ou 

repor qualquer parte dos equipamentos ou da execução dos serviços que venham a 

apresentar defeitos ou incorreções resultantes de vícios no equipamento ou na execução 

dos serviços, no prazo que lhe for fixado pela Contratante, sem ônus adicionais e sem 

prejuízo na Garantia Técnica dos serviços. Quando essas normas forem omissas ou não 

houver menções específicas, poderão ser utilizadas outras normas estrangeiras, desde 

que haja aquiescência da Contratante. 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 

ANSI – American National Standards Institute. 

IEC – International Electrotechnical Commission. 

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineer. 

ISO – International Standards Organization. 

MIL-STD – Military Standards. 

2.2 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

As normas técnicas que devem ser aplicadas nas etapas de elaboração do Projeto, 

Fabricação e Implantação do Sistema de Controle Centralizado (SCC) do Projeto VLT de 

Brasília encontram-se descritas no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos 

Gerais de Fornecimento, mencionada nos documentos de referência. 

2.3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Telecomunicações; 
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 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle de Arrecadação e de 
Passageiros. 

 
 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle de Acesso. 

 
 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle Semafórico. 

 
 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Plataform Screen Door. 

 
 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Sinalização e Controle. 

 

 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Detecção e Alarme de 
Incêndio. 
 

 ET – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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3 ESCOPO DE FORNECIMENTO  

A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável pelo 

fornecimento de todos os produtos e serviços necessários ao desenvolvimento, 

fornecimento e implantação do Sistema de Controle Centralizado – SCC do VLT da via W3 

de Brasília.  

3.1 GERAL  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer todos 

os equipamentos, materiais e acessórios de forma completa e instalados no local 

previsto no projeto;  

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá elaborar o 

projeto de Ambientação da Sala de Controle do CCO;  

c) Todas as adaptações de obra civil necessárias para a implantação do sistema deverão 

ser realizadas pela Empresa responsável pela execução integral desta permissão, 

mediante prévia aprovação da Contratante;  

d) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá garantir a 

interoperabilidade física e lógica entre os sistemas que compõe este fornecimento;  

e) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer todos 

os cabos de comunicação para a interligação dos equipamentos fornecidos com os 

pontos de cabeamento estruturado do Sistema de Telecomunicações, objeto de outra 

ET, porém escopo deste Edital;  

f) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer todos 

os cabos de vídeo necessários, incluindo os painéis de controle, para atender aos 

requisitos especificados neste documento;  

g) Qualquer equipamento que se conecte com redes redundantes deverão ser 

preparados para tal.  

3.2 PRODUTOS  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer e 

instalar cada sistema e equipamento descrito nesse capítulo em conformidade com as 

especificações descritas no capítulo de Requisitos Técnicos deste documento; 

b) Todos os equipamentos deverão atender os requisitos de disponibilidade, 
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confiabilidade e desempenho descritos neste documento;  

c) Todos os equipamentos deste fornecimento, instalados no CCO, deverão ter o 

consumo de energia previsto no Sistema de Alimentação Elétrica, objeto de outra ET, 

porém escopo deste Edital;  

d) Caso não exista, na época do fornecimento, produtos iguais aos descritos nesta ET, 

deverão ser fornecidos produtos compatíveis, no estado atual da arte, os quais 

deverão ser previamente aprovados pela Contratante;  

3.2.1 Painel Sinótico do Centro de Controle Operacional 

a) Para compor o Painel de Controle do CCO deverão ser fornecidos no mínimo os 

seguintes equipamentos:  

a. 32 (trinta e dois) painéis de 46’’ com "backlight" em LED, “sem borda”, para 

formação em “video wall”, na configuração 4x8 (quatro painéis na vertical e oito 

na horizontal);  

b. 2 (dois) equipamentos gerenciadores dedicados ao controle de imagem dos 

painéis. Os equipamentos gerenciadores deverão ser compostos por hardware 

e software de linha profissional, desenvolvidos especificamente para ambientes 

de Centro de Controle, para instalação em rack de 19”;  

c. Suportes em quantidade suficiente para montagem dos painéis fornecidos em 

formação de “video wall”, adequados ao ambiente de Centro de Controle.  

b) Deverão ser fornecidos todos os recursos necessários, incluindo infraestrutura, para 

consolidar a comunicação dos sinais de vídeo e de controle entre os gerenciadores e 

cada painel que compõe o “video wall”;  

c) Deverão ser fornecidos todos os cabos, interfaces de rede, conectores e acessórios 

necessários ao funcionamento do painel de controle “video wall” e à apresentação 

das imagens, de maneira integrada ao sistema, conforme os requisitos especificados 

neste documento.  

3.2.2 Painel do Posto de Manutenção – Sala do CIM 

a) O Painel de Controle do SAM deverá ser composto de:  

a. 1 (um) monitor de 46’’ de LED com "backlight" em LED;  

b. Extensor de vídeo HDMI/IP;  

c. Suporte para monitor. As características do suporte serão definidas no projeto 
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executivo, de acordo com a localidade disponível para sua instalação;  

d. Todos os recursos necessários, incluindo infraestrutura, para consolidar a 

comunicação dos sinais de vídeo entre as estações de trabalho e o painel de 

controle.  

3.2.3 Servidores do SCC no CCO  

O SCC é implementado em arquitetura utilizando servidores virtualizados, tendo os 

operadores acesso aos serviços oferecidos, por meio de IHM em equipamento cliente fino 

– thin client. Esta arquitetura visa proporcionar flexibilidade e disponibilidade para os 

serviços de supervisão e controle oferecidos, além de segurança física, economia de 

espaço e de energia. 

 

As aplicações dos sistemas SCT, SCE, SAM, SCAP e SCA estão virtualizadas em 

conjuntos de servidores e dispositivos de armazenamento de alta capacidade e 

desempenho de comunicação, montados em arquitetura redundante e com recursos de 

processamento suficientes para manter os processos em execução, mesmo com a falha 

simples de servidores. 

 

a) 06 (seis) servidores para realizar todo os processamentos dos sistemas SCT, SCE, 

SAM, SCAP e SCA, incluindo a escrita e leitura dos bancos de dados destes sistemas 

com o storage. Os processamenstos previstos são: 

a. Processamento do Sistema de Controle de Tráfego do VLT – SCT;  

b. Processamento do Sistema de Controle de Energia – SCE;  

c. Processamento do Sistema de Apoio à Manutenção – SAM; 

d. Processamento do Sistema de Controle de Arrecadação e Passageiros – 

SCAP; 

e. Processamento do Sistema de Controle de Acesso - SCA 

f. Processamento das funcionalidades de controle e gerenciais previstas para os 

postos de operação, ou seja, os aplicativos executando em ambiente virtual 

dos postos de operação, do CCO; 

Todos os servidores fornecidos deverão possuir configuração de alta disponibilidade, a 

fim de atender aos requisitos de disponibilidade e desempenho descritos neste 

documento.  
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3.2.4 Storage  

a) 02 (dois) storage do tipo “Storage Area Network” (SAN), dedicado para o 

armazenamento das máquinas virtuais, contendo os aplicativos e seus respectivos 

bancos de dados;  

b) 02 (dois) os switches “fibre channel” necessários para interligar os servidores do SCC 

com o storage, constituindo uma rede SAN dualizada.  

c) Deverá ser fornecida toda a infraestrutura necessária de cabeamento estruturado 

para a conexão entre os servidores de banco de dados, storage e switches, conforme 

requisitos desse documento.  

3.2.5 Postos de Operações no Centro de Controle Operacional  

Deverão ser fornecidos os seguintes Postos de Controle para o SCC:  

a) 01 (um) Posto de Operação de Supervisão (Console de Supervisão);  

b) 01 (um) Posto de Operação do Sistema de Controle de Tráfego – SCT para o 

controle do tráfego do VLT e a sua regulação (Console de Tráfego e Regulação – 

Vias e Pátio); 

c) 01 (um) Posto de Operação do Sistema de Controle de Energia - SCE, para o 

controle centralizado do sistema de Energia (Console de Energia - Vias e Pátio);  

d) 01 (um) Posto de Operação para o Sistema de Controle Semafórico – SCS, para o 

gerenciamento dos semáforos e cruzamentos do sistema de transporte público da via 

W3 de Brasília (Console Semafórico);  

e) 01 (um) Posto de Operação para o Sistema de Fluxo de Passageiros – SFP (Console 

de Passageiros), para o controle dos bloqueios das estações do SCAP, câmeras do 

SME e informações aos passageiros do SMM (Console de Passageiros); 

f) 01 (um) Posto de Operação de Proteção Patrimonial (Console Patrimonial), para o 

controle das portas, áreas controladas, recepção das estações e portarias e cancelas 

das estações, CCO e Pátio do SCA; monitoração do Sistema de Detecção e Alarme 

de Incêndio – SDAI, câmeras do SME e das portas de plataformas pelo Sistema 

SPP; 

3.2.6 Mobiliário  

Deverá ser fornecido 01 (um) console com poltrona para cada posto de operação do 

CCO, sendo:  
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a) 01 (um) Console de Supervisão;  

b) 01 (um) Console de Tráfego e Regulação – Vias e Pátio;  

c) 01 (um) Console de Energia - Vias e Pátio;  

d) 01 (um) Console Semafórico;  

e) 01 (um) Console de Passageiros;  

f) 01 (um) Console Patrimonial.  

3.2.7 Conjunto Thin Client, Monitor, Mouse e Teclado  

a) 06 (seis) conjuntos contendo Thin Clinet, monitor de vídeo, mouse e teclado para os 

postos de operação do SCC, que serão utilizados no CCO;  

b) 01 (um) conjunto contendo Thin Clinet, monitor de vídeo, mouse e teclado para os 

postos de operação do SAM, que serão utilizados no CIM;  

c) Deverão ser fornecidos todos os equipamentos necessários para concretizar a 

comunicação dos conjuntos de thin cliente, monitor de vídeo, mouse e teclado para 

as estações de trabalho.  

3.2.8 Gabinetes 

a) Devem ser fornecidos gabinetes em número suficiente para alocar todos os 

equipamentos deste fornecimento. O mínimo aceito serão 03 (três) gabinetes;  

b) A distribuição dos equipamentos nos gabinetes do CCO deve seguir os seguintes 

requisitos:  

a. Um gabinete com os servidores, switch “fibre channel”, storage, patch panel, 

console KMM/KVM em um gabinete dispostos a formar um cluster do 

ambiente virtual; 

b. Um gabinete com os servidores, switch “fibre channel”, storage, patch panel, 

console KMM/KVM em um gabinete dispostos a formar o segundo cluster do 

ambiente virtual; 

c. Um gabinete com os servidores dualizados, patch panel, console KMM/KVM 

para controlar o painel sinótico do CCO. 

c) Os gabinetes deverão contemplar o fornecimento de todos os seus componentes, 

tais como ventiladores, lâmpadas, tomadas, bandejas, disjuntores, proteções, 

aterramento.  
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3.2.9 Console KMM e Switch KVM  

a) Deverão ser fornecidos 03 (três) conjuntos contendo a console KMM e a switch KVM 

para uso em gabinetes tipos Rack de 19”, para serem utilizados na configuração, 

instalação e manutenção dos equipamentos e softwares de cada gabinetes 

fornecidos pelo SCC.  

3.2.10 Notebook de Manutenção  

b) Deverão ser fornecidos 01 (um) notebook para uso geral, como: configuração, 

instalação e manutenção dos equipamentos fornecidos pelo SCC.  

3.2.11 Impressora  

a) Deverão ser fornecidas duas impressoras para o ambiente do CCO.  

3.2.12 Software  

a) Deverão ser fornecidos todos os arquivos dos programas executáveis utilizados nos 

equipamentos do SCC. Estes programas deverão ser completos, depurados, 

aprovados e entregues em meio de armazenamento eletrônico, conforme 

estabelecido nos requisitos deste fornecimento.  

b) Deverão ser fornecidas todas as licenças de software dos sistemas desenvolvidos 

necessárias para atender os servidores, estações de trabalho, notebooks e demais 

equipamentos deste fornecimento;  

c) Deverão ser fornecidos todos os programas padrão de mercado, utilizados nos 

equipamentos do fornecimento, com as respectivas licenças de uso em nome da 

Contratante, atendendo aos requisitos do fabricante e exigências legais;  

d) Será de responsabilidade da Empresa responsável pela execução integral desta 

permissão a atualização das licenças de software até o término do contrato;  

3.2.13 Documentação Técnica  

A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer todos 

os documentos conforme os padrões, normas e sequência estabelecida nos anexos 

deste Edital. 

3.2.14 Sobressalentes 

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer, 

juntamente com a entrega dos equipamentos que compõem a implantação e 
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instalação dos sistemas relacionados no escopo deste documento, os sobressalentes 

em quantidade suficientes para garantir a operação comercial pelo período de 

Garantia Técnica;  

b) Durante o período de garantia, caso seja constatada a necessidade de outros 

instrumentos, ferramentas ou dispositivos especiais para operação e/ou manutenção, 

estes deverão ser fornecidos pela Empresa responsável pela execução integral desta 

permissão sem ônus para a Contratante.  

3.2.15 Fios e Cabos  

a) Deverão ser fornecidos todos os fios, cabos metálicos e ópticos para todos os 

equipamentos que compõem a implantação e instalação dos sistemas SCE, SAM, 

Video Wall e postos de operação do CCO, conforme os requisitos especificados para 

este fornecimento, inclusive para:  

a. Interligação de todos os equipamentos;  

b. Alimentação de todos os equipamentos;  

c. Aterramento de todos os equipamentos;  

d. Interligação dos sistemas que compõem o SCC com a rede do STD e com a 

rede do Sistema de Controle Centralizado.  

3.2.16 Acessórios  

a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios, como conectores, adaptadores e 

extensores, necessários para instalação, conexão e montagem de todos os 

equipamentos e produtos fornecidos.  

 

3.3 SERVIÇOS  

A seguir são relacionados os principais serviços, escopo deste fornecimento, que devem 

estar em conformidade com as atividades do capítulo Etapas de Fornecimento, Projeto e 

Implantação deste documento, necessários ao desenvolvimento, implantação e instalação 

do Sistema de Controle Centralizado – SCC.  

3.3.1 Engenharia  

Todos os serviços de engenharia necessários para o atendimento descritos neste 

documento e a realização das atividades citadas no capítulo Etapas de Fornecimento, 
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Projeto e Implantação.  

3.3.2 Sistemas do SCC  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá desenvolver 

e implantar todas as funcionalidades e automatismos operacionais, conforme os 

requisitos funcionais descritos neste documento;  

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá desenvolver 

e implantar o SCC contemplando todos os equipamentos instalados no CCO;  

c) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá implementar 

as interfaces entre os sistemas do SCC e deste com todos os demais sistemas do 

fornecimento que se interconectam lógica ou fisicamente.  

3.3.3 Ambientação  

A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer um 

projeto da ambientação dos postos de operações e do painél sinótico do CCO, 

submetendo-os à aprovação da Contratante antes de sua implementação no ambiente 

do Centro de Controle. 

3.3.4 Treinamento  

a) Elaboração e Execução do Plano de Treinamento, conforme documento 

complementar – ET-RGF-001/R1 – ET – Espeificação Técnica de Requisitos Gerais 

de Fornecimento; 

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer 

local, instrutores qualificados, material didático, transporte, alimentação e demais 

recursos necessários (manuais, data-show, instrumentação, equipamentos etc.) à 

realização dos treinamentos;  

c) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer 

estadia, seguro saúde e transporte para treinamentos a serem ministrados fora do 

município de Brasília-DF.  

3.3.5 Armazenagem, Embalagem e Transporte  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável 

pela armazenagem, embalagem e transporte de todos os itens dos equipamentos 

dos sistemas do SCC, escopo deste documento, desde a sua origem até o envio ao 
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local de montagem e instalação definitiva;  

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável 

pela embalagem e transporte de todos os possíveis equipamentos a serem 

desmontados das salas operacionais e técnicas, conforme orientações da 

Contratante, descritas neste documento.  

3.3.6 Montagem, Instalação e Desmontagem  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável 

pela execução de todas as atividades de montagem, desmontagem e instalação dos 

equipamentos e acessórios do SCC segundo escopo deste documento;  

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável 

por realizar a instalação dos equipamentos, escopo deste documento, e de sua 

interligação com os demais sistemas;  

c) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá realizar as 

interligações e conexões dos cabos de alimentação dos equipamentos do SCC, aos 

painéis de distribuição de força (PDF);  

d) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá realizar as 

interligações e conexões dos equipamentos do SCC aos pontos de rede 

disponibilizados pelo STD;  

3.3.7 Inspeção e Testes  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável 

pela execução de todos os testes de fábrica, pré-comissionamento e 

comissionamento, inclusive os de interface com outros sistemas do fornecimento, 

conforme os requisitos deste documento;  

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá realizar 

todos os testes de todos os equipamentos dos sistemas do SCC;  

c) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá disponibilizar 

pessoal técnico especializado e todos os equipamentos, instrumentos, acessórios e 

outros necessários à realização da inspeção e testes;  

d) Deverão ser seguidos os critérios de inspeção e testes estabelecidos nos capítulos 

Etapas de Fornecimento, Projeto e Implantação e Requisitos de Aceitação deste 

documento.  
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3.3.8 Suporte e Assistência Técnica  

A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá prestar Suporte 

e Assistência Técnica durante o Período de Garantia, conforme definido no capítulo 

Requisitos de Aceitação deste documento.  

A Empresa responsável pela execução integral desta permissão é responsável pela 

atividade de "Operação Assistida", conforme o capítulo Requisitos de Aceitação deste 

documento.  

3.3.9 Verificação de Conformidade (“as built”)  

A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deve realizar, dentro 

dos prazos estabelecidos no cronograma de implantação, os serviços de "as built", 

resultando, se necessária, na adequação do equipamento ao projeto ou na revisão de 

toda a documentação técnica que sofrer adequação durante o processo de implantação. 

3.3.10 Avaliação de Desempenho do Sistema  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão será responsável 

por realizar as atividades de Avaliação de Desempenho do Sistema, conforme o 

Requisitos de Aceitação deste documento;  

b) A Avaliação de Desempenho do Sistema deverá estar conforme os parâmetros de 

confiabilidade e exigências descritas no capítulo Requisitos de Aceitação e 

Requisitos Técnicos deste documento.  
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4 ETAPAS DE FORNECIMENTO, PROJETO E IMPLANTAÇÃO  

a) O fornecimento do Sistema deverá ser executado seguindo etapas pré-

estabelecidas, contemplando as atividades e a documentação técnica necessárias, 

inerentes ao desenvolvimento do projeto e implantação do Sistema;  

b) A documentação técnica, entregue em cada etapa de projeto, deverá ser 

encaminhada à Contratante para análise e aprovação. As etapas deverão ser 

sequenciais e seguir os requisitos desta especificação técnica e do documento ET – 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento;  

c) O documento Índice de Documentos Técnicos deverá ser revisado sempre que 

necessário, segundo as necessidades de incorporação ou exclusão de documentos 

técnicos, conforme as etapas de desenvolvimento do projeto e implantação do 

Sistema;  

d) As atividades definidas a seguir poderão ser realizadas em etapas diferentes desde 

que seja de comum acordo com a Contratante. 

4.1 CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO  

 Na etapa de planejamento e consolidação de projeto a Empresa responsável pela 

execução integral desta permissão deverá realizar as seguintes atividades e gerar os 

seguintes documentos técnicos:  

4.1.1 Atividades 

a) Elaborar o Planejamento contemplando todas as Etapas do fornecimento;  

b) Elaborar todos os Planos de Inspeção e Testes, Treinamento e Confiabilidade;  

c) Definir a Arquitetura do Sistema, contemplando todos os seus itens, bem como a 

interrelação com outros equipamentos e sistemas de interface;  

d) Definir  e consolidar os Requisitos Funcionais e Operacionais dos módulos, 

componentes ou equipamentos dos Sistemas; 

e) Desenvolver as Atividades de Análise Crítica ("Design Review") para consolidação do 

projeto.  

Nota: Todas as atividades apresentadas e definidas pela Empresa responsável pela 

execução integral desta permissão devem ser submetidas à aprovação da Contratante.  
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4.1.2 Documentos Técnicos  

a) Dossiê de análise crítica da consolidação do projeto;  

b) Índice de documentos técnicos;  

c) Memoriais de cálculo de confiabilidade, disponibilidade e manutenabilidade do 

Sistema;  

d) Especificação funcional e operacional de requisitios do Sistema;  

e) Arquitetura de Sistema;  

f) Planos de Inspeções e Testes;  

g) Planos e Programas relacionados à Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho;  

h) Programa de Treinamento.  

4.2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

O objetivo desta etapa é efetuar o desenvolvimento do projeto conforme requisitos 

definidos, de acordo com padrões de qualidade e normas específicas.  

Na etapa de desenvolvimento do projeto a Empresa responsável pela execução integral 

desta permissão deve realizar as seguintes atividades e gerar os seguintes documentos 

técnicos:  

4.2.1 Atividades  

a) Desenvolver as atividades decorrentes da análise crítica de desenvolvimento do 

projeto do Sistema;  

b) Desenvolver e consolidar as especificações funcionais e operacionais dos 

equipamentos e sistema; 

c) Dimensionar o consumo de energia elétrica dos equipamentos; 

d) Consolidar as funcionalidades do protótipo, quando aplicável;  

e) Consolidar a arquitetura de hardware e software dos módulos, componentes e 

equipamentos do Sistema;  

f) Desenvolver e consolidar o projeto de hardware e software dos módulos, 

componentes e equipamentos do Sistema;  

g) Desenvolver e consolidar a implementação, integração e testes de software;  

h) Desenvolver o projeto de instalação e montagem do Sistema;  

i) Consolidar as interfaces de hardware e software do Sistema;  
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4.2.2 Documentos Técnicos  

a) Especificação de hardware, módulos e equipamentos do Sistema;  

b) Documentação de software especificada;  

c) Esquemas elétricos dos equipamentos;  

d) Desenhos de instalação e montagem dos equipamentos e sistemas; 

e) Configuração de equipamentos (hardware e software);  

f) Diagramas de Interligação entre equipamentos do Sistema e suas interfaces;  

g) Projeto executivo de montagem e instalação dos equipamentos, cabos e materiais;  

h) Procedimentos de inspeções e testes Isolados em fábrica dos módulos e 

equipamentos;  

i) Procedimentos de testes integrados;  

j) Folhas de dados para os testes e inspeções de fábrica e do teste de campo;  

k) Listas de materiais dos equipamentos;  

l) Desenhos mecânicos, detalhes construtivos e de conjunto montado dos módulos e 

equipamentos;  

m) Memorial descritivo do projeto de aterramento e proteção contra descargas 

atmosféricas e sobrecargas do Sistema;  

n) Documentação de Treinamento.  

4.3 INSPEÇÃO E TESTES EM FÁBRICA  

O objetivo desta etapa é verificar se os equipamentos e interfaces foram desenvolvidos 

conforme os requisitos consolidados nas etapas anteriores.  

Na etapa de inspeção e testes em fábrica a Empresa responsável pela execução integral 

desta permissão deve realizar as seguintes atividades e gerar os seguintes documentos:  

4.3.1 Atividades  

a) Orientar toda a equipe responsável pela realização dos testes;  

b) A Contratante deve verificar a conformidade dos componentes e equipamentos do 

Sistema;  

c) Efetuar a inspeção e testes isolados dos componentes e equipamentos do Sistema, 

de acordo com o plano de teste;  

d) Executar e fornecer evidências documentadas dos testes isolados dos componentes 

do software desenvolvido;  
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e) Embalar, armazenar e transportar os equipamentos e os materiais até o local previsto 

para a realização dos testes;  

f) Liberação dos materiais e equipamentos testados. 

A liberação de materiais/equipamentos dar-se-á após a execução da inspeção em 

fábrica (tendo sido sanadas quaisquer pendências identificadas durante a inspeção) 

quando então a Contratante emitirá documento de Liberação de 

Materiais/Equipamentos. 

4.3.2 Documentos Técnicos  

a) Relatórios e folhas de dados de conclusão dos testes isolados em fábrica;  

b) Procedimentos de testes isolados do Sistema, para a fase de pré-comissionamento e 

comissionamento;  

c) Folhas de dados para as fases de testes de pré-comissionamento e 

comissionamento;  

d) Manual de referência dos equipamentos. 

4.4 CRITÉRIOS DE LIBERAÇÃO DE SISTEMAS  

Os critérios de liberação de sistemas estão definidos nos itens a seguir. 

4.4.1 Pré-Comissionamento  

Concluídos os trabalhos de instalação dos equipamentos, deverá ser realizar a 

conferência das mesmas, quando são observados, entre outros, o cumprimento dos 

projetos executivos de instalação, tais como: localização dos equipamentos, integridade 

dos equipamentos, diagramas de interligação, destinação de cabos, inspecionar o 

acabamento, fixação de peças e conexões, verificar a conformidade do funcionamento 

dos equipamentos e das interfaces, etc. Tal conferência deve fazer parte dos 

Procedimentos de Testes, em forma de check-list, com tabelas e descrição de cada teste 

realizado.  

Os resultados dos testes em forma de relatório devem ser submetidos à aprovação da 

Contratante.  

Na etapa de pré-comissionamento a Empresa responsável pela execução integral desta 

permissão deve realizar as seguintes atividades e gerar os seguintes documentos:  
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4.4.2 Comissionamento  

O objetivo desta etapa é assegurar, através de testes de comissionamento em campo dos 

equipamentos, que o Sistema a ser colocado em operação comercial tem condições de 

operar integralmente de acordo com as Normas e exigências deste documento.  

Nesta etapa a Empresa responsável pela execução integral desta permissão deve realizar 

as seguintes atividades:  

a) Realizar dos Testes de Comissionamento (Isolados e Integrados) do Sistema em 

Campo, incluindo as interfaces com demais Sistemas;  

b) Verificar a conformidade do funcionamento das interfaces;  

c) Corrigir as eventuais não conformidades detectadas na etapa de comissionamento. 

 

4.5 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

Nesta etapa devem ser realizadas as seguintes atividades:  

a) Eliminação de todas as não conformidades (pendências) restantes do projeto do 

Sistema de Sinalização e Controle; 

b) Realização das atividades de revisão de documentação técnica decorrente do “As 

Built”; 

c) Execução das atividades de manutenção, suporte e assistência técnica determinadas 

no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento; 

d) Realizar as atividades relacionadas a garantia técnica quando solicitada e de acordo 

com o documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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5 DESCRIÇÃO GERAL E REQUISITOS FUNCIONAIS E OPERACIONAIS  

Este capítulo apresenta os sistemas que compõem o Sistema de Controle Centralizado – 

SCC da Linha do VLT e especifica os requisitos funcionais e operacionais do Sistema de 

Controle Centralizado – SCC, enfatizando os principais aspectos que deverão ser 

considerados no projeto para que haja total integração do SCC com os sistemas por ele 

controlados.  

O SCC deverá realizar a supervisão e controle global do processo de transporte de 

passageiros, podendo comandar, monitorar e configurar equipamentos dos sistemas 

controlados instalados nas estações, vias, pátio e VLT.  

Conforme mencionado no capítulo 1.2 deste documento, o SCC possui interface com três 

grupos de sistemas: 

a) Os que são parte integrante do SCC; 

b) Os que são controlados e monitorados pelo SCC, através de aplicativos e IHMs de 

terceiros (objeto de outra ET, porém escopo deste Edital); 

c) Os que possuem interfaces com o SCC e não são controlados ou monitorados pelo 

SCC (objeto de outra ET, porém escopo deste Edital). 

5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SCC  

5.1.1 Informações Gerais  

a) Os postos de controle deverão ser configuráveis e intercambiáveis;  

b) Deverá ser possível a configuração dos comandos e informações do SCC associados 

a cada posto;  

c) Degradações em um sistema não deverão interferir no funcionamento dos demais 

sistemas;  

d) Deverão existir recursos para a manutenção do sistema tanto de hardware quanto de 

software;  

5.1.2 Requisitos Básicos  

O SCC deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) O SCC deverá ser um sistema com alta disponibilidade, confiabilidade e facilidade de 

manutenção, devendo utilizar-se, para tanto, de recursos de redundância;  

b) A arquitetura proposta deverá garantir que, no caso da ocorrência de uma falha 
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simples em qualquer componente, o mesmo continue operacional, sem provocar 

perda ou degradação das informações;  

c) O SCC deverá ser concebido de forma que situações de perdas momentâneas de 

comunicação com os sistemas com os quais faz interface não afetem o desempenho 

do sistema;  

d) Receber indicações e informações dos equipamentos de campo e processar as 

indicações dos sistemas controlados, através dos aplicativos de cada sistema 

controlado, instalados em máquinas virtuais, nos servidores do SCC;  

e) Enviar comandos para os sistemas controlados, através dos aplicativos de cada 

sistema controlado, instalados em máquinas virtuais, nos servidores do SCC;  

f) Possuir recursos que possibilitem a continuidade da operação em casos de 

degradação do sistema, conforme especificado neste documento;  

g) Todos os sistemas do SCC que exigirem redundância deverão possuir mecanismos de 

transferência automática em tempo real (“hot standby”), sem que a comutação entre 

os canais ou equipamentos afete os requisitos de desempenho;  

h) Ser desenvolvido de maneira a permitir a reconfiguração automática, para sua 

recuperação quando da ocorrência de degradações ou ainda em função de 

necessidades operacionais;  

i) A inicialização e reinicialização do SCC deverá ser automática, segura e rápida;  

j) Todos os sistemas que compõem o SCC não deverão necessitar de inicialização 

periódica em nenhum tipo de situação;  

k) Ser concebido com características de modularidade, permitindo a inserção de 

módulos; 

l) Todos os requisitos funcionais e operacionais do SCC deverão permitir uma total 

integração de todos os seus componentes e dos demais sistemas de interface.  

5.1.3 Interface com o Campo  

a) Nenhuma indicação do campo, seja como for, deverá provocar ou disparar um 

processo de queda ou impedir o processamento normal do respectivo sistema de 

controle e dos demais sistemas operados no CCO;  

b) O excesso de indicações provenientes do campo não deverá diminuir a eficiência de 

processamento. Todos os problemas desta natureza deverão ser contornados, a fim 

de atender os requisitos de desempenho descritos neste documento;  
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c) As informações provenientes do campo deverão ser consistidas e aquelas errôneas 

deverão ser alarmadas e armazenadas pelo sistema de controle. Apenas as 

informações validadas previamente podem ser processadas;  

d) O sistema de controle deverá emitir alarmes, quando indicações não esperadas 

ocorrerem no campo, informando, sempre que possível, as causas prováveis e as 

formas de correção;  

e) Todo o comando enviado pelo posto de operação do CCO e não executado deverá ser 

tratado como alarme, discriminando os equipamentos não comandados;  

f) Todos os protocolos utilizados nas interfaces dos sistemas controlados no CCO 

deverá fazer uso de protocolos abertos e de padrões de mercados para interface entre 

os sistemas;  

g) O sistema deverá poder solicitar os dados de campo nas seguintes ocasiões: quando 

este for inicializado, quando o equipamento de campo for inicializado, quando ficar 

sem comunicação com o campo ou ciclicamente.  

5.1.4 Modos de Operação  

Deverão existir dois modos de operação, para os aplicativos dos sistemas que compõem 

o SCC:  

a) Modo Monitoração - O sistema permite somente a supervisão do sistema controlado, 

sendo inibidas as funções que permitem o envio de comando ao campo;  

b) Modo de Supervisão e Controle - O sistema permite a supervisão e o envio de 

comandos ao campo. 

5.1.5 Degradações  

a) O SCC deverá prover recursos para continuidade da operação em caso de 

degradação de um ou mais postos de controle do SCC;  

b) Em casos de degradação da IHM, as suas funções deverão ser ativadas, por 

requisição, em outro posto do SCC.  

 

5.1.6 Sincronização da Base Horária  

a) A base horária será fornecida pelo STD, através do protocolo NTP;  

b) Todas as máquinas do SCC deverão ter seus horários sincronizados;  

c) As aplicações deverão ter o horário sincronizado com a máquina;  
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d) Mudanças de horário de verão não deverão interferir no funcionamento do sistema ou 

no registro de informações, que deverá manter a ordem correta sem perda de registro 

dos eventos;  

e) O horário de todos os sistemas deverão estar sincronizado entre si e, também, com o 

horário dos outros sistemas utilizados pela Contratante das demais localidades.  

f) Deverá prever que receberá sincronismo horário através do servidor NTP, escopo do 

SMM. 

5.1.7 Seleção e visualização de imagens  

a) Em qualquer posto de operação deverá ser possível a seleção e visualização de 

imagens das câmeras provenientes dos VLT’s, das estações, da via e do pátio para 

apresentação em janelas nos monitores/painéis;  

b) As câmeras deverão ser compartilhadas em todos postos com esta função;  

c) A imagem deverá possuir identificação de sua posição, por exemplo: “estação – 

número da câmera – local”;  

d) Deverá ser possível comandar as câmeras que possuírem este recurso;  

e) O comando de seleção de uma câmera não deverá interferir na apresentação das 

outras imagens;  

f) Deverá ser possível a apresentação de imagens multiplexadas. 

5.1.8 Comunicação  

a) Os sistemas de telefonia (VoIP) deverão estar disponíveis em todos os postos de 

controle;  

b) O sistema de rádio deverá estar disponível no posto de operações na console de 

tráfego; 

c) A console de despacho deverá estar disponível no posto de operações na console 

patrimonial; 

d) Os sistemas de multimídia (PA, painel multimídia) deverão estar disponíveis nos 

postos de operações na console de passageiros e console de supervisão; 

e) Deverá ser possível comunicação de voz dos operadores do CCO com:  

a. Rádio móvel do VLT;  

b. Operador na estação via telefone fixo;  

c. Operador na estação via Rádio Portátil;  
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d. Rádio Portátil;  

e. Rádio Veicular nos veículos de manutenção.  

Nota: Veículos de manutenção deve ser considerado os veículos de uso nas 

vias, ou seja, trilhos.  

f) Deverá ser possível o estabelecimento de comunicação individual, geral e grupos ou 

zonas pré-estabelecida nos sistemas de comunicação;  

g) Deverá existir recurso para conferência, onde vários usuários podem se comunicar 

simultaneamente;  

h) A comunicação com rádio não deverá necessitar de atendimento;  

i) A IHM deverá fornecer recursos para:  

a. Emissão de mensagens de voz, dados e multimídia para VLT, estações e pátio 

(seleção via ícone);  

b. Edição e difusão de mensagens pré-gravadas de voz e texto. 

j) Seleção de grupos e/ou zonas de forma rápida, por meio de teclas de atalhos ou 

botões.  

k) Para difusão de mensagens deverá ser possível seleção de forma individual, geral e 

grupos pré-estabelecidos no SMM. 

5.1.9 Interface Homem Máquina – IHM  

5.1.9.1 CONFIGURAÇÃO DA IHM  

a) Deverão existir recursos de configurações dos sistemas que permitam flexibilidade em 

sua utilização pelos operadores dos sistemas, como por exemplo: funções disponíveis 

por grupo de usuários, informações dos sistemas, mensagens, entre outros, sem a 

necessidade de recompilar os programas ou gerar novo executável.  

5.1.9.2 CONSISTÊNCIA DE COMANDO  

a) Todas as IHM dos postos do sistema de controle deverão fornecer ajuda ao operador 

quando este preencher erroneamente o campo de alguma função disponível, 

orientando o operador no preenchimento e informando através de mensagens o quê e 

o porquê do erro;  

b) Os postos de controle deverão realizar a consistência e verificação de comandos e 

acompanhar todo o processo de efetivação da função desde a sua requisição, 

verificando o sucesso ou não de sua implementação;  
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c) Todos os comandos a serem enviados ao campo deverão ser precedidos de 

consistência que justifique sua execução. Por exemplo, não deve ser enviado um 

comando de abertura de disjuntor ao campo se a estação estiver fora de operação ou 

se o disjuntor já estiver aberto;  

d) Quando for efetuado o envio de qualquer tipo de comando pelo operador, o sistema 

deverá prever um “time out” para a resposta do equipamento de campo, emitindo, 

neste caso, um alarme na tela do operador. Para ser considerado um “time out” 

deverá ser feita a tentativa de envio de comando mais de uma vez;  

e) O sistema deverá possibilitar o envio de um comando para o campo mesmo que a 

resposta do comando dado anteriormente não tenha sido recebida pelo sistema;  

f) A tela de envio de comando deverá estar sempre disponível ao operador, mesmo que 

o sistema não tenha recebido resposta do comando enviado anteriormente.  

5.1.9.3 CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

a) Cada estado diferente de um equipamento deverá ser representado por uma cor 

diferente, por exemplo, um bloqueio com falha deve indicar com cor diferente de 

quando ela está operacional.  

5.1.9.4  NAVEGAÇÃO DE TELA  

a) Deverão existir atalhos para acesso a telas e funções específicas;  

b) Cada sistema do SCC deverá permitir o acesso às telas dos sistemas e equipamentos 

de campo sob seu controle, que possuírem tal recurso, para obtenção de dados e 

envio de comandos.  

5.1.9.5 SELEÇÃO DE ALARMES  

a) Deverá ser possível o reconhecimentos dos alarmes em todos os sistemas e após o 

seu reconhecimento, os alrmes reconhecidos deverão mudar de cor, facilitando a 

identificação visual e a diferenciação dos alarmes ainda não reconhecidos pelo 

operador do sistema. 

5.1.9.6 MENSAGENS PARA O OPERADOR  

a) As mensagens apresentadas ao operador no monitor poderão ser:  

a. Resposta da Função - A resposta da função será decorrente da consistência 

realizada no preenchimento dos parâmetros, levando-se em consideração a 

117



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 
 

 
 

situação operacional em que se encontra o sistema no momento em que uma 

função foi solicitada;  

b. Mensagens de Alarmes - No monitor dos postos de controle deverão ser 

apresentadas pelo menos as quatro últimas mensagens de alarme contendo, 

no mínimo, descrição, local, data, horário e severidade em que os mesmos 

ocorreram;  

c. Todos os alarmes deverão ser armazenados para consulta do operador, 

através de funções específicas, para análise posterior. Na consulta deverá ser 

possível a seleção por tipo de equipamento, por local, por data, por hora etc. A 

mensagem de alarme deverá ser gerada quando houver uma indicação de 

alarme e eventos do campo. 

b) As mensagens de alarme e o reconhecimento das mesmas deverão ser representados 

de uma forma diferenciada ao operador;  

c) Deverá ser possível visualizar as mensagens de alarmes pendentes por via, estação, 

pátio e equipamento. 

5.1.9.7 PAINEL DE CONTROLE (PAINEL SINÓPTICO)  

a) O sistema deverá permitir a apresentação no painel de controle:  

a. Sinóptico da via para controle de tráfego e regulação de VLT da via e do pátio;  

b. Sinóptico para controle de alimentação elétrica da via e do pátio;  

c. Sinóptico para controle dos semáforos, disponibilizadas pelo sistema de 

controle semafórico; 

d. Imagens das estações, vias e pátio, disponibilizadas pelo sistema de 

monitoração eletrônica.  

5.1.9.8 DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA  

a) As informações recebidas dos equipamentos em campo deverão ser apresentadas 

nas telas das IHM de tal forma que possam ser identificadas prontamente pelos 

operadores dos postos de controle. 

5.1.9.9 PERMISSÕES DE ATUAÇÃO  

a) Deverão ser previstos diferentes níveis de acesso às funcionalidades e informações 

disponibilizadas pelos sistemas utilizando o princípio de mínimo privilégio para cada 

grupo de usuário;  
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b) A configuração do posto de controle, das funções e sua abrangência deverão estar 

associadas ao registro do operador, seu perfil de usuário e suas funções de controle;  

c) Deverá ser possível a execução do processo de IHM em postos diferentes e ao 

mesmo tempo com “logins” distintos.  

5.1.10 Registro de Informações  

a) Todo comando, indicação e processamento executado, assim como o elemento 

causador deverá ser registrado num período máximo de um segundo, no banco de 

dados respectivo de cada um dos sistemas que compõem o SCC;  

b) Caso ocorra uma falha em qualquer um dos sistemas que compõem o SCC, deverá 

ser garantida a recuperação das informações ocorridas até um segundo antes.  

5.1.11 Armazenamento e Recuperação  

a) Todos os comandos e funções solicitados em qualquer dispositivo de interface homem 

máquina de entrada de dados, deverão ser armazenados em um banco de dados, 

respectivo de cada um dos sistemas que compõem o SCC, identificando o operador e 

o posto de controle;  

b) Todos os comandos processados automaticamente, caso exista, e enviados ao campo 

deverão ser registrados;  

c) Todos os eventos deverão ser armazenados em ordem cronológica de ocorrência, 

possibilitando sua recuperação posterior e sucinta, contendo momento de ocorrência 

(data, horário), descrição do evento, equipamento, estado etc.  

d) Todo alarme deverá ser tratado como um evento;  

e) Os alarmes e eventos deverão ser apresentados de forma classificada, através de 

níveis de severidade e tempo de ocorrência;  

f) O sistema deverá permitir a realização de consultas utilizando filtros definidos pela 

combinação de campos e valores (por exemplo: sistema, equipamento, estação, pátio, 

via e VLT);  

g) Deverá ser possível o acesso às informações a partir de qualquer posto de controle.  

5.1.12 Confiabilidade do Registro de Informações  

Tanto o hardware como o software do sistema de controle deverá ser projetado de tal 

forma que nunca percam a gravação de qualquer informação, nem mesmo no 

chaveamento do servidor principal para o secundário, seja elas de alarmes e 
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mensagens, funções do operador, comandos e indicações ou qualquer outra informação 

do processamento do sistema relevante para análise posterior.  

5.1.13 Manutenção de Sistema  

a) Não deverá ser necessária a inicialização diária dos sistemas;  

b) Qualquer falha na carga do sistema deverá ser identificada;  

c) O mau funcionamento de um processo não deverá interferir no funcionamento dos 

demais e deverá ser identificado;  

d) Deverá ser fornecida ferramenta para inspeção “online” da base de dados, respectiva 

de cada um dos sistemas que compõem o SCC, mostrando situação dos dispositivos 

e objetos controlados pelo sistema, sendo possível a alteração do estado 

representado na base de dados. 

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SCT  

5.2.1 Informações Gerais  

a) Todas as informações do Sistema de Controle de Tráfego – SCT, escopo de outro 

fornecimento, estão especificadas e detalhadas em sua própria especificação técnica, 

ET-Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Sinalização e Controle  

mencionada nos documentos de referência; 

b) Todas as funções do Sistema de Controle Tráfego – SCT serão realizadas através do 

seu próprio aplicativo sendo executado virtualmente na console de Tráfego; 

c) Como o CCO utiliza o conceito de máquinas virtuais para a operação dos sistema nas 

consoles, a execução das funções centralizadas do aplicativo do SCT é de 

responsabilidade dos operadores que estiver realizando este comando, no momento 

da realização de cada função. 

5.3 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SCE  

5.3.1 Informações Gerais  

a) Todos os equipamentos que compõem o sistema de transformação e distribuição de 

energia (Sistema de Média Tensão e Tração) deverão ser supervisionados e 

controlados pelo SCE através dos postos de controle deste sistema;  

b) O Sistema de Controle de Energia – SCE é parte integrante do Sistema de Controle 

Centralizado – SCC; 
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c) Todas as funções do Sistema de Controle de Energia – SCE serão realizadas através 

do seu aplicativo sendo executado virtualmente na console de Energia; 

d) O comando efetuado pelo operador deverá ser prioritário a todos os demais 

comandos; 

e) Todas as funções do SCE serão realizadas através do seu próprio aplicativo sendo 

executado virtualmente na console de Energia; 

f) Como o CCO utiliza o conceito de máquinas virtuais para a operação dos sistema nas 

consoles, a execução das funções centralizadas do aplicativo do SCE é de 

responsabilidade dos operadores que estiver realizando este comando, no momento 

da realização de cada função. 

5.3.2 Representação Gráfica do Sistema  

a) O SCE deverá ser representado por telas que agrupam elementos associados à 

estação ou subestação, através de esquemas unifilares;  

b) As representações deverão ser feitas por sinalizações de posicionamento que 

possuam características dinâmicas (indicações fixas, piscantes e policromáticas);  

c) O esquema deverá indicar todos os elementos pertencentes a uma subestação e/ou 

estação e o estado atual desses equipamentos, discriminando de forma dinâmica a 

correspondência ao estado atual dos equipamentos.  

 

5.3.3 Supervisão de Equipamentos e Automatismos  

a) O sistema de alimentação elétrica, escopo de outro fornecimento, deverá dispor de 

automatismos implementados em campo. A partir de um evento ou alarme, uma série 

de equipamentos mudará de estado, levando o sistema à outra configuração. Estas 

mudanças deverão ser enviadas ao SCE, que deverá representar as novas 

configurações dos equipamentos, de acordo com as atuações do automatismo e 

permitir monitorar os equipamentos relacionados;  

b) Caso o estado do equipamento não seja alterado, o sistema de alimentação elétrica 

deverá gerar um alarme e enviar ao SCE para ser apresentado na IHM do operador, 

mostrando qual o equipamento apresenta falha para que o operador do SCE possa 

tomar as ações cabíveis.  
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5.3.4 Monitoração e Controle de Grandezas Elétricas  

a) O SCE deverá receber leituras de grandezas elétricas coletadas nas 

estações/subestações da linha do VLT, disponibilizadas pelo sistema de alimentação 

elétrica; 

b) Todas as leituras deverão ser fornecidas pelo sistema de alimentação elétrica; 

c) Caso exista o fornecimento de leituras com um perfil do desempenho elétrico dessas 

subestações, estas informações também poderão ser diposnibilizadas para o SCE; 

d) O sistema de alimentação elétrica deverá controlar e realizar os automatismos 

necessários, caso ocorra a perda de uma retificadora, as retificadoras adjacentes 

alimentarão o setor desassistido sem ocasionar quedas acentuadas de tensões e 

sobrecargas de corrente dentro dos limites tolerados para a operação do sistema. 

Estas mudanças deverão ser enviadas ao SCE, que deverá representar as novas 

configurações dos equipamentos, de acordo com as atuações do automatismo e 

permitir monitorar os equipamentos relacionados; 

5.3.5 Funções do SCE  

O SCE deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades, sem se limitar a elas:  

a) Supervisão e controle individual ou em grupo de disjuntores, seccionadoras, 

contatores de qualquer subestação;  

b) Supervisão e controle de alarmes e automatismos;  

c) Tratamento de alarmes decorrentes;  

d) Comandos para ligar ou desligar a lógica de Transferência Automática de Setores 

(TAS);  

e) Comando para forçar uma Transferência de Setores, se o sistema de alimentação 

elétrica assim o permitir;  

f) Comando para restabelecimento de Setor, se o sistema de alimentação elétrica assim 

o permitir;  

g) Supervisão e controle de energização ou desenergização de múltiplos trechos, 

referenciados por plataformas de estação;  

Nota: Estas funcionalidades serão possíveis através da integração com o sistema de 

alimentação elétrica que repassarão as informações e disponiilizarão para o SCE. Com 

isto, o SCE deverá representar as configurações dos equipamentos, de acordo com as 

informações em campo e permitir monitorar os equipamentos fornecidos pelo sistema de 
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alimentação elétrica. 

5.3.6 Informações aos Operadores  

O SCE deverá apresentar continuamente para o operador do posto, em monitores 

dedicados e quando pertinente no painel de controle, no mínimo os seguintes itens:  

a) Estado de energização da via;  

b) Estado das subestações retificadoras que alimentam a via;  

c) Estado dos equipamentos;  

d) Estado da rede aérea de alimentação;  

e) Níveis de grandezas analógicas.  

5.3.7 Relatórios  

a) Os relatórios disponíveis para apresentação no Posto do SCE deverão respeitar todas 

as especificações de configuração solicitadas pela Contratante;  

b) Deverão existir no mínimo os seguintes relatórios:  

a. Comandos e Alarmes;  

b. Eventos. 

 

5.4 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SCAP  

5.4.1 Informações Gerais  

a) Todas as informações do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros – 

SCAP, escopo de outro fornecimento, estão especificadas e detalhadas em sua 

própria especificação técnica, ET-Sistema de Controle de Arrecadação e de 

Passageiros, mencionada nos documentos de referência; 

b) Todas as funções do SCAP serão realizadas através do seu próprio aplicativo sendo 

executado virtualmente na console de Passageiros; 

c) Como o CCO utiliza o conceito de máquinas virtuais para a operação dos sistema nas 

consoles, a execução das funções centralizadas do aplicativo do SCAP é de 

responsabilidade dos operadores que estiver realizando este comando, no momento 

da realização de cada função. 
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5.5 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SCA  

5.5.1 Informações Gerais  

a) Todas as informações do Sistema de Controle de Acesso – SCA, escopo de outro 

fornecimento, estão especificadas e detalhadas em sua própria especificação técnica, 

ET-Sistema de Controle de Acesso, mencionada nos documentos de referência; 

b) Todas as funções do SCA serão realizadas através do seu próprio aplicativo sendo 

executado virtualmente na console Patrimonial; 

c) Como o CCO utiliza o conceito de máquinas virtuais para a operação dos sistema nas 

consoles, a execução das funções centralizadas do aplicativo do SCA é de 

responsabilidade dos operadores que estiver realizando este comando, no momento 

da realização de cada função. 

5.6 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SAM  

5.6.1 Informações Gerais  

a) O SAM deverá permitir a implantação dos conceitos de monitoração contínua 

centralizada para avaliação de falhas;  

b) O SAM deverá oferecer suporte às equipes de gerenciamento e supervisão de 

manutenção através de um aplicativo Supervisório;  

c) O SAM deverá receber e armazenar dados de eventos, diagnósticos e alarmes de 

falhas dos equipamentos instalados em estações, subestações, vias, pátio e VLT que 

fazem parte do Sistema de Trasnporte do VLT, deste Edital;  

d) O SAM deverá concentrar todas as informações recebidas desses sistemas e permitir 

ações de manutenção preventiva e corretiva;  

e) O SAM deverá receber os dados do campo. Para indicações, alarmes de falhas e 

diagnósticos o campo opera na forma de “Enviar Informações”;  

f) O SAM deverá gerenciar os diagnósticos e alarmes de manutenção preditiva e 

apresentar para o operador;  

g) Os sistemas que fazem parte do SCC enviarão e disponibilizarão diretamente as 

informações de indicações, alarmes de falhas e diagnósticos para o SAM;  

h) O SAM deverá permitir uma total integração de todos os seus componentes com os 

demais sistemas do SCC; 

i) Todas as funções do SAM serão realizadas através do seu próprio aplicativo sendo 
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executado virtualmente na sua console localizada no Centro Integrado de Manutenção 

- CIM; 

j) Como o SCC utiliza o conceito de máquinas virtuais para a operação dos sistema nas 

consoles, a execução das funções centralizadas do aplicativo do SAM é de 

responsabilidade dos operadores que estiver realizando este comando, no momento 

da realização de cada função. 

5.6.2 Representação Gráfica do Sistema  

a) As informações deverão ser apresentadas ao operador através de janelas e seu 

conteúdo deverá conter itens de auxílio à manutenção;  

b) O SAM deverá possuir telas que apresentem a relação dos alarmes ocorridos em 

campo, permitindo ao operador selecionar cada uma das ocorrências e providenciar a 

abertura da ordem de serviço; 

c) Também, deverá permitir o reconhecimento destes alarmes; 

d) O SAM deverá dispor as informações ao operador do sistema de forma ordenada e 

não congestionada, separada por sistemas ou agrupamento de equipamentos 

conforme definição da Contratante durante o projeto executivo;  

e) O SAM deverá permitir ao usuário acesso ao sistema através de telas simples, de fácil 

entendimento, com a escolha de opções de forma lógica e estruturada, utilizando 

janelas e agrupando as informações em níveis distintos;  

f) O SAM deverá apresentar, para cada equipamento monitorado, informação contendo, 

no mínimo, informações sobre a última manutenção preventiva e corretiva realizada, 

com uma breve descrição. Essa informação deve ser apresentada de maneira prática, 

como, por exemplo, o duplo clique no botão do mouse sobre o equipamento;  

g) Os elementos das telas criadas deverão possibilitar seleção individual com a abertura 

de “janela” permitindo a consulta da falha referente ao equipamento selecionado;  

h) O SAM deverá apresentar os alarmes em tela, em diferentes cores, dependendo do 

nível de prioridade;  

i) O SAM deverá possuir tela para cadastramento dos usuários do sistema de 

manutenção;  

j) Nos Postos do SAM deverá ser possível apresentar as telas do sistema não só nos 

monitores dos operadores, mas também, em um painel de maior dimensão, sem 

alteração ou perda das informações visualizadas.  
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5.6.3 Requisitos Funcionais do SAM  

a) O Sistema de Apoio à Manutenção contará com pelo menos os tipos descritos abaixo 

de usuários qualificados, que terão acesso às IHM do SAM através de senha:  

a. Usuário do SAM - terá acesso às ocorrências de eventos e alarmes de falhas 

em campo, aos alarmes gerados pelo próprio SAM, através de regras, e às 

telas de monitoramento de todos os sistemas e equipamentos, através de 

configurações individualizadas;  

b. Engenheiro de Manutenção - responsável pela administração dos usuários e 

pela elaboração e edição das regras, ou seja, tipos de ações a serem 

supervisionadas para um determinado equipamento com a finalidade principal 

de permitir análise de falhas e manutenção preditiva.  

b) O SAM deverá permitir a criação de regras (“offline”) para supervisão do 

comportamento de um determinado equipamento de campo, por exemplo, contagem 

de manobras, contagem de alarmes dentro de um determinado período, totalização de 

tempo de operação etc.;  

c) As regras para supervisão do comportamento de um equipamento deverão permitir a 

criação de uma equação lógica com as variáveis (equipamento/estado) utilizando 

operadores relacionais (>, <, =) e lógicos (e, ou) de instruções condicionais; 

d) As regras poderão ser criadas, editadas e salvas;  

e) O SAM deverá gerar mensagens de alarmes oriundos do campo e relativos às regras 

geradas internamente no SAM;  

f) O SAM deverá fazer o tratamento das funções de diagnósticos preditivos, conforme as 

regras definidas no sistema, através de processos que continuamente caracterizem o 

comportamento dos equipamentos, detectando falhas ou tendências de falhas;  

g) A apresentação dos registros de eventos em tela deve obedecer à ordem cronológica 

ou alfabética de sua ocorrência;  

h) O SAM deverá possuir uma base de dados própria com capacidade suficiente para 

armazenar, além dos alarmes originados no campo, os alarmes gerados através das 

regras estabelecidas pelo engenheiro de manutenção;  

i) O SAM deverá permitir a exportação de dados em padrões comum de mercado, como 

exemplo: formatos CSV e TXT;  

j) As funções e informações do SAM deverão estar disponíveis nos postos de operação 
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no Centro Integrado de Manutenção - CIM, com código de acesso de usuário válido.  

5.6.4 Relatórios  

a) Os relatórios disponíveis para apresentação no Posto de Operação do CIM deverão 

respeitar todas as especificações de configuração solicitadas pela Contratante, além 

de mostrar a hora real do sistema;  

b) Deverão existir no mínimo os seguintes relatórios:  

a. Comandos e Alarmes;  

b. Atividades de manutenção preventiva;  

c. Atividades de manutenção corretiva;  

d. Atividades de manutenção pendentes. 

c) O SAM deverá possibilitar recursos para consulta contendo todas as regras criadas, 

com seu respectivo conteúdo.  

5.6.5 Requisitos de Desempenho  

a) Considerando que numa situação de normalidade:  

a. No posto do operador deve poder executar 05 comandos em 1 minuto;  

b. No posto do operador deve poder selecionar 05 telas em 1 minuto;  

c. No posto do operador deve ser possível ser impresso 01 relatório em 1 minuto.  

b) O sistema deverá apresentar o seguinte desempenho:  

a. Apresentação das Interfaces Homem Máquina – as mudanças de estado 

deverão ser armazenadas na base de dados e apresentadas na IHM em um 

tempo não superior a 3 segundos, a partir do recebimento da informação da 

mudança de estado no campo;  

b. Tempo de comando – o tempo para a execução de um comando deve ser 

inferior a 3 segundos;  

c. Visualização de tela – as telas deverão ser exibidas no monitor em tempo 

inferior a 3 segundos após qualquer modificação na base de dados;  

d. Tempo de inicialização do sistema – a inicialização deve ser efetuada num 

tempo inferior a 3 minutos.  
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5.7 REQUISITOS FUNCIONAIS DE TELECOM  

5.7.1 Informações Gerais  

a) 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. 

b) O Sistema de Telecomunicações será composto pelos seguintes sistemas: 

d. Sistema de Transmissão de Dados – STD 

e. Sistema de Comunicações Fixas – SCF 

f. Sistema de Radiocomunicação – SRC 

g. Sistema de Monitoração Eletrônica – SME 

h. Sistema de Multimídia – SMM 

b) Todas as informações do Sistema de Telecomunicações, escopo de outro 

fornecimento, estão especificadas e detalhadas em sua própria especificação 

técnica, ET-Sistema de Telecomunicações, mencionada nos documentos de 

referência; 

c) Todas as funções dos sistemas que compõem o Sistema de Telecomunicações 

serão realizadas através dos seus próprios aplicativos sendo executados 

virtualmente nas respectivas consoles de Operação, no CCO; 

d) Como o CCO utiliza o conceito de máquinas virtuais para a operação dos sistema 

nas consoles, a execução das funções centralizadas dos aplicativos de 

Telecomunicações é de responsabilidade dos operadores que estiver realizando este 

comando, no momento da realização de cada função. 

5.8 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SCS  

5.8.1 Informações Gerais  

a) Todas as informações do Sistema de Controle Semafórico – SCS, escopo de outro 

fornecimento, estão especificadas e detalhadas em sua própria especificação técnica, 
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ET-Sistema de Controle Semafórico, mencionada nos documentos de referência; 

b) Todas as funções do SCS serão realizadas através do seu próprio aplicativo sendo 

executadas individualmente dos demais sistemas na console Semafórica. 

5.9 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SPP  

5.9.1 Informações Gerais  

a) As portas de plataformas que compõem o Sistema PSD - serão monitoradas de modo 

a não afetar a movimentação dos VLTs em caso de falhas ou de emergência e, 

também, para indicar e manter registradas as ocorrências no sistema; 

b) Todos as portas de plataformas instaladas em todas as plataformas das estações 

deverão ser supervisionados pelo SPP através do posto de controle operacional 

definido para este sistema;  

c) O Sistema de Porta de Plataforma – SPP é parte integrante do Sistema de Controle 

Centralizado – SCC; 

d) Todas as funções do Sistema de Portas de Plataforma – SPP serão realizadas através 

do seu aplicativo sendo executado virtualmente na console Patrimonial; 

e) O SPP não envia nenhum tipo de comando para as portas de plataformas e para o 

Sistema PSD. 

5.9.2 Representação Gráfica do Sistema  

d) O SPP deverá ser representado por telas que agrupam as portas de plataformas 

associadas à plataforma e/ou estação, através de esquemas geográficos que 

simbolizam as portas nas plataformas. Preferencialmente, as posições das portas de 

plataformas, através dos símbolos na IHM, devem corresponder às portas do VLT;  

e) As representações deverão ser feitas por sinalizações de posicionamento que 

possuam características dinâmicas (indicações fixas, piscantes e policromáticas);  

f) O esquema deverá indicar todas as portas pertencentes a uma plataforma ou estação 

e o estado atual desses equipamentos, discriminando de forma dinâmica a 

correspondência ao estado atual dos equipamentos.  

5.9.3 Funções do SPP  

O SPP deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades:  

h) Supervisão das portas de plataformas de todas as subestações;  
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i) Supervisão e controle dos alarmes;  

Nota: Estas funcionalidades serão possíveis através da integração com o Sistema PSD 

que repassarão as informações e disponiilizarão para o SPP. Com isto, o SPP deverá 

representar as configurações das portas de plataformas, de acordo com as informações 

em campo e permitir monitorar as portas de plataformas fornecidas pelo sistema PSD. 

5.9.4 Informações aos Operadores  

O SPP deverá apresentar continuamente para o operador do posto, em monitores 

dedicados, no mínimo os seguintes itens:  

a) Estado das portas de plataformas;  

b) Alarmes dos módulos e lementos que compõem o Sistema PSD.  

5.10 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SDAI  

5.10.1 Informações Gerais  

a) Todas as informações do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – SDAI, escopo 

de outro fornecimento, estão especificadas e detalhadas em sua própria especificação 

técnica, ET-Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, mencionada nos documentos 

de referência, escopo de fornecimento das Obras Civis. 

b) Todas as funções do SDAI serão realizadas através do seu próprio aplicativo sendo 

executadas individualmente dos demais sistemas. 
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6 POSTOS DE CONTROLE  

6.1 CONFIGURAÇÃO DOS POSTOS DE CONTROLE  

a) Os Postos de Controle deverão estar localizados no CCO e na sala de manutenção no 

Centro Integrado de Manutenção;  

b) Os sistemas controlados serão agrupados em postos de controle onde os operadores 

atuam;  

c) Como padrão deverão existir as seguintes configurações de postos de controle e 

operação no CCO:  

a. Posto de Controle do Tráfego – SCT;  

b. Posto de Controle de Energia – SCE; 

c. Postos de Controle Semafórico – SCS; 

d. Posto de Controle de Passageiro – SCAP, SME e SMM;  

e. Posto de Controle Patrimonial – SCA, SME, SDAI e SPP; 

f. Posto de Supervisão. 

d) Um posto deverá poder intercambiar o controle com qualquer outro posto, deixando de 

executar as funções originais assumindo as funções do outro posto;  

e) Como padrão deverão existir as seguintes configurações do posto de controle e 

operação no CIM:  

a. Posto de Manutenção – SAM.  

6.2 POSTOS DE CONTROLE DO TRÁFEGO  

a) O Posto de Controle do Tráfego tem como função operar toda a movimentação de 

VLT na via, no pátio e estacionamentos. Controla o sistema SCT;  

b) Deverá agregar as funções de monitoração eletrônica fixo e embarcado (Estações e 

Vias e VLT); 

c) Deverá ser possível assumir, no posto de controle do Tráfego, as funções de controle 

dos outros postos, com a finalidade de dividir e apoiar a operação do Sistema VLT, se 

assim for necessário. 
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6.3 POSTOS DE CONTROLE DE ENERGIA  

a) O Posto de Controle de Energia tem como função operar todos os equipamentos 

relacionados com alimentação elétrica, de média tensão e tração. Controla o sistema 

SCE. 

b) Deverá ser possível assumir, no posto de controle de Energia, as funções de controle 

dos outros postos, com a finalidade de dividir e apoiar a operação do Sistema VLT, se 

assim for necessário. 

6.4 POSTO DE CONTROLE SEMAFÓRICO  

a) O Posto de Controle Semafórico terá a função de operar todos os equipamentos 

relacionados aos semáforos visando garantir e otimizar a circulação das composições 

do VLT com o viário, permitindo a passagem pelas regiões de cruzamento de forma a 

não prejudicar o escoamento dos veículos do viário, garantindo a segurança. Controla 

o sistema SCS;  

b) Deverá agregar as funções de monitoração eletrônica fixo e embarcado (Estações e 

Vias e VLT); 

c) Deverá ser possível assumir, no posto de controle Semafórico, as funções de controle 

dos outros postos, com a finalidade de dividir e apoiar a operação do Sistema VLT, se 

assim for necessário.  

6.5 POSTOS DE CONTROLE DE PASSAGEIRO  

a) O Posto de Controle de Passageiro terá a função de operar todos os equipamentos 

relacionados com o fluxo de passageiros. Controla os sistemas SCAP, SME e SMM;  

b) Deverá agregar as funções de monitoração eletrônica e multimídia fixo e embarcado 

(Estações e Vias e VLT); 

c) Deverá ser possível assumir, no posto de controle de Passageiro, as funções de 

controle dos outros postos, com a finalidade de dividir e apoiar a operação do Sistema 

VLT, se assim for necessário.  

 

6.6 POSTOS DE CONTROLE PATRIMONIAL  

a) O Posto de Controle do Patrimonial terá a função de operar todos os equipamentos 

relacionados com o controle de acesso dos funcionários, detecção e alarmes de 

132



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 
 

 
 

incêndio e monitoração eletrônica. Controla o sistema SCA e monitora os sistemas 

SPP, SDAI e SME;  

b) Deverá agregar as funções de monitoração eletrônica fixo e embarcado (Estações e 

Vias e VLT) e de alarmes de incêndio; 

c) Deverá visualizar as câmeras de vídeo localizadas nas estações, subestações, vias, 

VLT e pátio; 

d) Deverá visualizar as portas de plataformas localizadas nas estações, com o objetivo 

de realizar a monitoração do estado operacional das portas de plataformas 

disponibilizadas pelo sistema PSD; 

e) Deverá ser possível assumir, no posto de controle do Patrimonial, as funções de 

controle dos outros postos, com a finalidade de dividir e apoiar a operação do Sistema 

VLT, se assim for necessário.  

6.7 POSTO DE SUPERVISÃO  

a) Deverá ter sua configuração definida pelo supervisor. Deverá possibilitar a utilização 

de qualquer configuração padrão;  

b) Deverá ter acesso a todos os sistemas operados e controlados pelo CCO;  

c) Deverá ser possível assumir, no posto de controle de Supervisão, as funções de 

controle dos outros postos, com a finalidade de dividir e apoiar a operação do Sistema 

VLT, se assim for necessário.  

6.8 POSTOS DE MANUTENÇÃO  

a) O Posto de Manutenção terá como função monitorar o estado operacional, as falhas e 

os diagnósticos dos equipamentos dos sistemas que compõem o sistema VLT e 

ralizam interface com o SAM, a fim de oferecer suporte às equipes de gerenciamento 

e supervisão de manutenção; 

b) O Posto de Manutenção fica localizado na sala de manutenção no CIM; 

c) Deverá registrar e auxiliar as atividades de manutenção preditiva, preventiva e 

corretiva. 

6.9 SELEÇÃO DO POSTO DE CONTROLE  

a) A configuração do posto deverá estar associada ao registro do operador;  

b) Quando o operador se registra no sistema, deverão ser apresentadas as 
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configurações a ele permitidas. Uma vez definido o posto, deverá ser possível que o 

operador crie e salve sua configuração de trabalho, podendo mesclar funcionalidades 

de outros sistemas. 
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7 REQUISITOS TÉCNICOS  

O Sistema de Controle Centralizado – SCC deverá ser projetado de modo a permitir 

operação contínua (24h por dia) sem qualquer alteração de suas características.  

7.1 EQUIPAMENTOS  

7.1.1 Geral  

a) Os equipamentos baseados em microprocessadores não deverão ser susceptíveis a 

ruídos espúrios ou interferências eletromagnéticas externas conforme as normas 

específicas;  

b) Os equipamentos deverão possibilitar o diagnóstico remoto de funcionamento de seus 

componentes;  

c) Os equipamentos deverão permitir o gerenciamento remoto, através do protocolo 

SNMP;  

d) Os roteadores e switches devem ter capacidade de gerar diagnósticos em tempo real;  

e) Todos os equipamentos deverão corresponder ao estado atual da arte quando da 

consolidação do projeto;  

f) Todos os equipamentos alocados em gabinetes deverão permitir montagem em 

padrão 19'', incluindo todos os acessórios necessários;  

g) Todos os equipamentos devem ter alta disponibilidade, conforme valores apontados 

no item Requisitos de CDMS deste documento.  

7.1.2 Servidores e Estações de Trabalho  

Para todos os computadores o limite de utilização dos recursos de máquina em relação 

a sua capacidade máxima, no regime normal de operação não deve ultrapassar 50% e 

em regime de avalanche de informações ou pico de utilização, não devem ser superior a 

80%. Abaixo estão relacionados os principais recursos de máquina apontados neste 

item:  

a) Uso de CPU;  

b) Uso de memória;  

c) Uso da banda de comunicação;  

d) Acesso a disco.  
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7.1.3 Estações de Trabalho dos Postos de Controle  

a) Todas as estações de trabalho deverão operar de forma redundante, mantendo a 

comunicação com os servidores, mesmo no caso de ocorrência de falha em uma de 

suas unidades;  

b) A redundância deverá permitir a transferência automática em tempo real ("hot 

standby"), sem que a comutação afete a operação normal do sistema e a 

apresentação das imagens nos postos;  

c) Todas as estações de trabalho deverão disponibilizar interfaces de rede Gigabit em 

quantidade suficiente para conexão com a rede dual de dados (STD);  

d) As estações de trabalho dos postos de controle deverão possuir as seguintes 

características mínimas:  

a. Processador de 64 bits de núcleo duplo, 2GHz;  

b. Memória RAM de 4 GB DDR 3 “double channel”;  

c. Placa gráfica compatível com blade com pelo menos 256 MB de memória, 

com resolução de até 2560x1600 “pixels”;  

d. Placa de som “on board” ou “off board”;  

e. 01 (uma) unidade de disco SATA de 300 GB 7.200 RPM no mínimo; 

f. 01 (uma) saída de vídeo HDMI ou Display Port ou DVI; 

g. 02 (duas) entradas Ethernet 10/100/1000 base – T. 

e) As estações de trabalho devem ser expansíveis com relação à capacidade de disco e 

memória;  

f) Devem possuir sistema operacional com recurso de exibição em telas múltiplas com 

aplicações independentes em cada tela.  

7.1.4 Storage  

As características mínimas são as seguintes:  

a) O storage do tipo SAN, servirá de armazenamento para as máquinas virtuais dos 

softwares dos sistemas SCT, SCE, SAM, SCAP e SCA, com seus respectivos banco 

de dados e para o processamento das máquinas virtuais dos postos de operação do 

CCO;  

b) Devem ser fornecido em chassi para rack 19”; 

c) Deve funcionar com fontes redundantes “hot swap”, alto selecionáveis 100-240 VAC;  

d) Deve possuir ventiladores de resfriamento redundantes “hot swap”;  
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e) Utilizar sistema de comunicação redundante por “fibre channel” igual ou superior a 8 

Gbits/s; 

f) Controladora deve ser redundante, com duas portas SFP Fiber Channel de 8 GB/s;  

g) Os discos deverão ser SAS de 15.000 RPM em configuração RAID (espelho), com no 

mínimo 12 discos de 600 GB;  

h) Deverá possuir espaço suficiente para o armazenamento dos dados em tempo real e 

para efetuar o “backup” dos dados gerados pelos sistemas do SCC que se utilizarem 

dele, em, pelo menos, 5 anos de operação comercial (a ser definido no projeto 

executivo);  

i) Deverá possuir software de gerenciamento remoto, com as funções de monitorar o 

estado dos ventiladores de resfriamento e fontes e de gerenciar e monitorar as 

controladoras e discos rígidos;  

j) O storage deverá possuir sistema de discos em “hot-spare” para cada RAID criado, 

permitindo que discos reservas, no próprio storage, substituam automaticamente 

discos em produção durante uma falha; 

k) Deve ser compatível com ambiente virtuais, exemplo sistema operacional VmWare ou 

Hyper-V; 

l) Possibilitar a expansibilidade de discos. 

7.1.5 Servidores  

a) Todos os servidores deverão disponibilizar interfaces de rede Gigabit em quantidade 

suficiente para conexão com a rede dual de dados (STD), com no mínimo quatro (04) 

interfaces de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps; 

b) Os servidores deverão possuir as seguintes características mínimas:  

a. Processador de 64 bits de no mínimo 10 núcleos, 2.2GHz;  

b. Memória RAM de 32 GB expansível no mínimo até 64 GB;  

c. Placa de vídeo no mínimo VGA com pelo menos 16 MB de memória;  

d. Placa de som “on board” ou “off board”;  

e. 02 (duas) unidades de disco SAS de 300 GB 10.000 RPM no mínimo; 

f. 01 (uma) saída de vídeo VGA; 

g. 04 (quatro) entradas Ethernet 10/100/1000 Mbps; 

h. 01 (um) controlador HBA com 2 (duas) portas SFP Fiber Channel de 8 Gbps;  

i. 01 (uma) porta de gerenciamento que permita monitorar e gerenciar o status 
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do servidor; 

j. 01 (um) driver DVD-ROM; 

k. 04 (quatro) entradas USB. 

c) Os servidores devem ser expansíveis com relação à capacidade de disco e memória;  

m) Devem ser fornecido em chassi para rack 19”; 

n) Deve funcionar com fontes redundantes “hot swap”, alto selecionáveis 100-240 VAC;  

o) Utilizar sistema de comunicação redundante por “fibre channel” igual ou superior a 8 

Gbits/s; 

p) Controladora deve ser redundante, com duas portas SFP Fiber Channel de 8 GB/s;  

q) Os discos deverão ser SAS de 10.000 RPM em configuração RAID (espelho), com no 

mínimo 02 discos de 300 GB;  

r) Deve ser compatível com ambiente virtuais, exemplo sistema operacional VmWare ou 

Hyper-V. 

7.1.6 Monitor de Vídeo dos Postos de Controle  

a) Os monitores de vídeo deverão possuir as seguintes características:  

a. Tamanho mínimo de 17”;  

b. Formato da tela “wide” 16:9 ou 16:10;  

c. Permitir ajustes de luminosidade e contraste, adaptando o equipamento à 

iluminação do ambiente, para proporcionar correta visibilidade ao operador;  

d. Inibir a cintilação das imagens exibidas;  

e. Deverão ser imunes a ruídos espúrios ou interferências eletromagnéticas 

externas, para não permitir degradação de funcionamento, distorções, 

mudança de cores ou qualquer outro tipo de deformação na imagem;  

f. Possuir vídeo gráfico colorido do tipo monitor de cristal líquido – LED, com 

“backlight” a LED, com baixa emissão de radiação eletromagnética, de alta 

resolução;  

g. Possuir painel TFT (“Thin-Film Transistor”) de matriz ativa com tecnologia TN 

(“Twisted Nematic”) ou IPS (“In Plane Switching”);  

h. Possuir tela anti-reflexiva;  

i. Para o padrão 16:9 suportar os formatos de vídeo de, no mínimo, 854x480 à 

1920x1080 e para o padrão 16:10 suportar os formatos de vídeo de, no 

mínimo, 1280x800 à 1920x1080;  
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j. Possuir entrada de vídeo DVI ou de tecnologia superior compatível com a 

saída de vídeo presente no equipamento da console de operação;  

k. Permitir montagem em braço mecânico com ajustes de inclinação vertical e 

horizontal, de altura e de profundidade do monitor;  

l. Possuir furação para montagem no padrão VESA 100, compatível com braços 

mecânicos.  

7.1.7 Conjunto de Vídeo, Mouse e Teclado Integrados para Gabinete  

a) O conjunto de vídeo, mouse e teclado, para acesso aos equipamentos alocados no 

gabinete, deve ser montado no rack de 19” em formato de gaveta 1U com um painel 

de LED, um teclado completo e um mouse “touchpad” integrados em uma bandeja 

deslizante, padrão KMM;  

b) O KVM deve possuir características: 

a. Montagem em Rack 19”, ocupando 1U; 

b. Fonte AC 100-240 VAC; 

c. 8 Entradas conectores para KVM, RJ-45; 

d. Saídas:  1xMini-DIN 6 pinos fêmea na cor roxo 

        1xMini-DIN 6 pinos fêmea na cor verde 

             1xHDB-15 fêmea na cor azul 

             4xUSB no mínimo; 

e. 1 porta de gerenciamento Ethernet 10/100 no mínimo; 

c) O KMM deve possuir características: 

a. Montagem em Rack 19”, 1U, do tipo gaveta; 

b. Fonte AC 100-240 VAC; 

c. Monitor do tipo LCD Matriz Ativa; 

d. Diagonal Visível da imagem mínimo de 17”; 

e. Teclado de 83 teclas com funcionalidade de 101 teclas; 

f. Touchpad integrado e 2 botões de mouse; 

g. Interface com o KVM. 

d) O conjunto de vídeo, mouse e teclado deverá permitir o acesso a qualquer estação de 

trabalho ou servidor presente no mesmo rack.  

e) O conjunto deve acompanhar todos os cabos e conectores necessários para o perfeito 

funcionamento. 
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7.1.8 Painel de Controle  

a) O Painel de Controle será composto pelos monitores, suporte de sustentação e 

gerenciadores;  

b) Os monitores que compõem o Painel de Controle devem ter as seguintes 

características:  

a. Tamanho de 46”;  

b. Possuir emissão de luz traseira -“backlight” a LED;  

c. Ser preparado para operar em regime 24x7;  

d. Possuir unidade de processamento interno para permitir ajustes de brilho, 

contraste e cor;  

e. Possibilitar a conexão entre os painéis, para que estes funcionem como um 

único painel integrado de “video wall”;  

f. Possuir recursos “video wall”, permitindo combinar vários monitores formando 

uma única imagem; 

g. Sem borda, com no máximo 10 mm de emenda entre dois painéis montados 

lado a lado (“Seam size GAP” menor ou igual à 10 mm);  

h. Apresentar as imagens em alta resolução (1920x1080 “pixels”);  

i. Suportar os formatos de vídeo inferiores a 1920x1080 de forma a apresentar 

as imagens de forma clara, com nitidez e sem distorção;  

j. Possuir no mínimo duas (02) entradas HDMI, um (01) DVI-IN, um (01) DVI-

OUT e um (01) RJ45; 

k. Possibilitar que cada painel possa ser ligado e desligado individualmente;  

l. Permitir ajustes de brilho, contraste e coloração localmente, sem necessitar do 

gerenciador;  

m. Tensão de Alimentação 110Vca-240Vca / 50-60Hz;  

n. Permitir a compensação da diferença de coloração entre um painel e outro, 

dando uniformidade à imagem gerada, através do software de gerenciamento 

ou de forma autônoma;  

o. Minimizar o efeito de “burn-in”, que é criado a partir de imagens estáticas por 

um longo período de tempo, através do software de gerenciamento ou de 

forma autônoma; 

p. Possuir recursos altoswitch para as entradas de vídeo, permitindo o 
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chaveamento automático dos gerenciadores dos painéis de imagem; 

q. Possuir software de controle das suas funcionalidades dispensando o uso do 

controle remoto. 

c) Os suportes para montagem dos monitores em formação de “video wall” devem ter as 

seguintes características:  

a. Possuir facilidades de manutenção para remoção de qualquer painel 

independentemente de sua posição, sem a necessidade de remoção de 

qualquer outro painel;  

b. Permitir ajuste preciso do alinhamento dos painéis, não aumentando o espaço 

entre bordas;  

c. Permitir que os painéis sejam instalados em curva de modo que facilite a visão 

dos operadores; 

d. O suporte dos monitores deve ser fixado no chão e no teto da Sala de 

Controle do CCO; 

e. Deve possuir calhas de tomadas com 08 tomadas elétricas de forma a garantir 

a disponibilidade mínima de imagens. 

d) Os gerenciadores dos painéis (hardware e software) devem ter as seguintes 

características:  

a. Serem redundantes de forma a atender a disponibilidade solicitada neste 

documento;  

b. Permitir a comunicação à distância, possibilitando a instalação dos 

gerenciadores em local físico diferente do “video wall”;  

c. Os recursos necessários, incluindo infraestrutura para consolidar esta 

comunicação, devem ser disponibilizados pelo fornecedor, atendendo a 

disponibilidade solicitada neste documento;  

d. Possuir processador de 64 bits e de múltiplos núcleos, o mais adequado 

tecnologicamente para desempenhar esta tarefa;  

e. Fornecer sinal de vídeo de alta resolução para os painéis;  

f. Possuir interfaces de rede 10/100/1000 Gigabit Ethernet, mínimo duas (02);  

g. Deve funcionar com fontes redundantes “hot swap”, alto selecionáveis 100-

240 VAC;  

h. Possuir placa controladora de vídeo gráfica, com no mínimo oito (08) saídas 

141



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 
 

 
 

de vídeo HDMI ou Display Port; 

i. Possuir interface para teclado, mouse e uma (01) saída VGA; 

j. O gerenciador de imagem deve possuir software de gerenciamento para 

controlar remotamente o painel “video wall”;  

k. O software para gerenciamento do painel deverá possuir no mínimo as 

seguintes funcionalidades:  

i. Criação de leiautes;  

ii. Controle das permissões de cada usuário;  

iii. Ajuste de brilho;  

iv. Ajuste de contraste;  

v. Ligar e desligar individualmente cada painel ou o conjunto todo.  

l. Possibilitar o controle e a distribuição de imagens no “video wall”;  

m. Permitir a integração de acesso remoto ou a integração do software que gera 

o sinótico, para que seja apresentado em qualquer painel da matriz de “video 

wall” ou em qualquer conjunto de painéis; 

n. Possibilitar a alteração do tamanho da imagem e a localização de onde ela 

está sendo exibida.  

Todos os cabos, interfaces de rede, conectores e acessórios necessários ao 

funcionamento do painel de controle “video wall” integrado ao sistema deverão ser 

fornecidos conforme os requisitos especificados neste documento.  

7.1.9 Painel do Posto de Manutenção  

a) Deverá ser composto por monitor de LED de 46'' com "backlight" em LED;  

b) Deverá apresentar as imagens em alta resolução de, no mínimo, 1920x1080 “pixels”;  

c) Deverá possuir entrada de vídeo para PC (RGB);  

d) Deverá possuir interface HDMI para exibição das imagens em alta resolução;  

e) Deverá possuir ajuste de brilho, contraste, coloração e nitidez;  

f) As imagens apresentadas nos painéis de controle deverão ser geradas pelas próprias 

estações de trabalho do posto;  

g) A transmissão dos sinais de vídeo, provenientes das estações de trabalho, até os 

monitores dos painéis deverá ser feita através de extensores de vídeo HDMI/IP.  
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7.1.10 Teclado e mouse  

a) Os teclados dos Postos de Controle deverão ser alfanuméricos, padrão ABNT-2 e 

possuir dispositivos de movimentação de cursor;  

b) O mouse deverá utilizar tecnologia óptica, compatível com a superfície onde deverá 

operar.  

7.1.11 Notebook de Manutenção  

a) Os notebooks de manutenção deverão possuir, no mínimo, as seguintes 

características:  

a. Tela de LED de 15'' de alta definição;  

b. Processador de 64 bits de núcleo duplo, 2.7Ghz;  

c. Memória RAM de 4 GB DDR 3;  

d. Unidade de disco SATA de 500 GB 5.400 RPM ou SSD de 500 GB;  

e. Uma (01) Interface de rede Gigabit Ethernet;  

f. Interface de rede wireless no padrão 802.11 a/g/n;  

g. Portas de saída de vídeo que permitam conexão com um monitor de vídeo 

HDMI;  

h. 3 (três) interfaces USB;  

i. Bateria de íon de Lítio de 9 células. 

7.1.12 Extensores de Vídeo HDMI/IP  

Os extensores de vídeo HDMI/IP são compostos por duas partes, a transmissora e a 

receptora, este extensor somente será utilizado caso a solução adotada necessite. O 

conjunto transmissor/receptor deverão possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades 

e características:  

a) Converter o protocolo HDMI para o protocolo IP em alta resolução (1920 x 1080 

“pixels”) sem perda de imagem, diminuição da qualidade ou atraso de apresentação;  

b) Possuir interface de rede Gigabit;  

c) Suportar distâncias de no mínimo 100 metros.  

7.1.13 Impressora  

a) A impressora deverá utilizar de tecnologia a laser e colorida, com cartuchos de tinta 

independentes;  

b) Deverá suportar a impressão em papéis de, no mínimo, tamanho A4 e A3;  
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c) Deverá ser possível a impressão de trabalhos frente e verso de maneira automática;  

d) Deverá possuir placa de rede Ethernet com porta RJ-45 para conexão ethernet com a 

STD;  

e) Resolução mínima de 600x600 dpi;  

f) Volume de páginas por mês acima de duas mil páginas;  

g) Alimentação 110/220VAC.  

7.1.14 Poltronas  

a) As poltronas terão dimensões aproximadas de: assento de 510 mm de largura, 650 

mm de profundidade e 240 mm de altura; base em 5 rodízios duplos com carcaça e 

roldanas em nylon injetado, roldanas unidas entre si e à carcaça, base giratória com 5 

pés, acabamento com pintura epóxi pó, estrutura do assento e encosto em madeira de 

15 mm de espessura, almofada do assento em espuma de poliuretano injetado de alta 

resistência e resiliência, com densidade controlada em torno de 66 a 67 kg/m3 e 

espessura de 30 mm a 40 mm;  

b) Deverão possuir apoio para os braços, mecanismo de regulagem de altura plano do 

assento ao topo regulável de 420 mm a 520 mm e mecanismo para regulagem da 

inclinação do encosto com alavancas e botões situados sob o assento, de fácil acesso 

e manuseio;  

c) Devem ser ergonomicamente apropriadas para ambientes com operação 24/7, 

segundo especificação da norma NR-17.  

7.1.15 Braços mecânicos de sustentação dos monitores LED  

a) Dispositivo compensatório para anular o peso do monitor;  

b) Deverão possuir alcance horizontal de 500 mm;  

c) Deverão possuir alcance vertical de 350 mm;  

d) Deverão se recolher de forma a ocupar um mínimo de 3” de espaço;  

e) Deverão possuir inclinação do monitor de 200º;  

f) Deverão possuir rotação do braço de 360º nas três articulações;  

g) Deverão possuir canaleta interna especial para cabos;  

h) Deverão suportar até 8 Kg;  

i) Deverão suportar o padrão de fixação de monitor VESA 100.  
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7.2 REQUISITOS DE SOFTWARE  

Todo Software especialmente desenvolvido para atender às necessidades funcionais e 

operacionais do Sistema de Sinalização e Controle devem ser compatíveis com o 

equipamento de hardware utilizado. 

Todo Software especialmente desenvolvido para o Sistema de Controle Centralizado 

deve ser desenvolvido em plataforma padrão de mercado. 

7.2.1 Gerais  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá fornecer 

evidências, inclusive através de testes, que o software de prateleira utilizado e o 

software desenvolvido para a Contratante atendem as especificações de desempenho 

do sistema;  

b) O software não deverá gerar situações inseguras para o funcionamento do sistema;  

c) Em caso de surgimento de falhas que comprometam a disponibilidade ou o 

desempenho operacional do sistema, a Empresa responsável pela execução integral 

desta permissão deve providenciar as correções necessárias no software, sem ônus à 

Contratante;  

d) As alterações no software deverão ser realizadas respeitando todas as tarefas de 

verificação e validação, levando em consideração que:  

a. Todas as mudanças planejadas estejam completamente implementadas;  

b. Toda a documentação esteja completa e atualizada;  

c. Não ocorra nenhuma alteração no desempenho do software.  

e) Requisitos de diagnósticos de falhas:  

a. O software deverá possuir recursos de diagnósticos de falhas ou anomalias, 

bem como registrar e apresentar as respectivas mensagens de erro, e realizar 

as operações necessárias para atender aos requisitos funcionais em modo 

degradado;  

b. Os recursos e facilidades de diagnósticos deverão estar incorporados em 

tempo real, no software do equipamento;  

c. As rotinas de diagnóstico deverão atuar sem interferir nos programas 

aplicativos, e no desempenho do sistema;  

d. Os softwares de diagnósticos deverão ser capazes de indicar e informar 

exatamente o módulo com defeito, através de indicações visuais e de forma 
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remota;  

e. O software deverá iniciar automaticamente, inclusive após a falta de energia 

elétrica, garantindo a integridade das funções operacionais. 

7.2.2 Software Desenvolvido para a Contratante  

a) O software desenvolvido deverá atender à concepção de sistemas abertos 

obedecendo aos padrões de portabilidade, interoperabilidade, conectividade e 

escalabilidade;  

b) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão e o(s) fornecedor(es) 

subcontratado(s) para o desenvolvimento de software deverão adotar a metodologia 

estabelecida no "Capability Maturity Model Integration for Development" (CMMI-DEV), 

versão 1.2, ou superior, do “Software Engineering Institute / Carnegie Mellon 

University” (SEI/CMU) para todo o software fornecido; 

c) Deverão ser empregados métodos determinísticos no desenvolvimento de software, 

para o tratamento de informações em tempo real atendendo aos requisitos de 

desempenho do sistema;  

d) Deverá ser adotado um padrão para as nomenclaturas e convenções, identificando-o 

e atribuindo-o a todos os programas, elementos de campo, constantes, variáveis de 

armazenamento (internas e externas) e nomes de arquivos;  

e) Programas, Compiladores e Montadores:  

a. O software deverá ser escrito em apenas uma linguagem de alto nível e não 

proprietária com padrão internacional;  

b. O executável gerado deverá ser rastreado através de seu número de versão e 

“build” que deve também ser referenciado nos documentos, além de ser 

possível visualizá-lo na aplicação.  

7.3 MODULARIDADE E INTERCAMBIABILIDADE  

a) O Sistema de Controle Centralizado deverá possuir arquitetura aberta com interfaces 

de software e hardware padronizadas e compatíveis entre os módulos que o 

compõem;  

b) O hardware e o software do sistema deverão ser estruturados, concebidos e 

implantados, observando-se as características de modularidade, de forma a permitir a 

substituição e ampliação de forma rápida e segura;  
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c) Os módulos e equipamentos deverão ser implementados de forma a permitir a 

intercambiabilidade de localização sempre que utilizados para funções similares.  

7.4 REQUISITOS DE CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE, MANUTENABILIDADE E 
SEGURANÇA  

a) A Empresa responsável pela execução integral desta permissão deverá realizar os 

cálculos de confiabilidade e disponibilidade dos sistemas SCC em conformidade com 

as normas NBR 5462 e IEC 61025;  

b) As adequações nos sistemas do SCC deverão respeitar a disponibilidade operacional. 

Caso a Empresa responsável pela execução integral desta permissão realize 

alterações na arquitetura dos sistemas do SCC, este deve garantir uma 

disponibilidade de 99,998 %, com MTTR de 30 minutos;  

c) Para atender aos parâmetros especificados de disponibilidade requeridos para o SCC, 

a Empresa responsável pela execução integral desta permissão poderá utilizar-se de 

recursos de implementação de redundância de módulos que se fizerem necessários, 

tanto em nível de hardware como de software;  

d) Na elaboração da Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA) devem ser 

consideradas as diversas possibilidades de falha de cada dispositivo, inclusive sinais 

interferentes e entradas impróprias;  

e) Para os cálculos de confiabilidade e disponibilidade deve ser considerada a 

temperatura ambiente de 40ºC para equipamentos em Salas Técnicas e Operacionais;  

f) Os valores de confiabilidade MTBF e MTTR a serem respeitados para as funções e 

equipamentos dos sistemas do SCC são:  

a. MTBF  50.000 h;  

b. MTTR = 30 minutos.  
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS 

 DO SISTEMA DE ENERGIA – ALTA TENSÃO 

 

• SUBESTAÇÕES ‐ 138 kV  (VLT‐1 e VLT‐ 2) 
• LINHAS SUBTERRÂNEAS ‐ 138 kV ‐ CIRCUITO DUPLO LD‐1 e LD‐2 
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1 INTRODUÇÃO 

Este documento tem como objetivo apresentar a infraestrutura de energia elétrica a ser 

prevista para suprimento da linha do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, nas tensões de 

138 kV, tendo como parâmetro 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 ao sistema de transportes a ser implantado na 

avenida W-3 Sul e Norte e Aeroporto da cidade de Brasília - Distrito Federal. 

2 SIGLAS E ABREVIATURAS 

DESCRIÇÃO 
SE Subestação Transformadora de 138/13,8kV 

SE VLT-1 SE a ser localizada no Setor Hípico 
SE VLT-2 SE a ser localizada no final da Asa Norte 

LD Linha de Distribuição em 138 kV 
LD-1 LD Subterrânea para conexão da SE VLT-1 
LD-2 LD Subterrânea para conexão da SE VLT-1 

SR 
Estação Transformadora 13,8/1,25kV do Sistema de 
Tração 

ET  
Estação Transformadora 13,8/0,38:0,22kV do Centro de 
Manutenção  

TRAFO Transformador de Força 

n-1 
Regime de contingência (mantém o serviço com a perda 
de um elemento) 

RD Rede de Distribuição em 13,8kV 
RDS Rede de Distribuição Subterrânea em 13,8kV 
STD Sistema de Transmissão de Dados 

  
 

3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO VLT 

3.1 CONEXÃO AO SISTEMA ELÉTRICO DA CONCESSIONÁRIA 

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, por se 
caracterizarem instalações da concessão, uma vez que os pontos de entrega de energia se 
localizam nas subestações SE VLT-1 e SE VLT-2. 
 
Diante disso e como ainda não há um posicionamento formal da concessionária quanto à forma 
de atendimento, as características e definições adotadas para a proposição do sistema supridor 
estão baseadas nos padrões e normas da CEB e, também, nas características das instalações 
existentes e de igual natureza localizadas no Distrito Federal. 
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3.2 REGIME DE CONTINGÊNCIA ADOTADO 

 

Adotou-se o regime de contingência “n-1” tanto para as linhas de distribuição em 138 kV, quanto 
para o barramento e para a transformação 138/13,8kV, o que garante a continuidade dos 
serviços no caso de falha de um trecho de linha ou de um transformador.  
 
A subestação terá 2 (dois) barramentos de 138 kV interligados por chave motorizada, 
alimentados por linhas de 138 kV provenientes de 2 (duas) barras distintas do sistema CEB, 
conforme desenho esquemático indicativo a seguir: 
 

 
 
O barramento de 13,8 kV (cubículos), também terá contingência “n-1”, com 2 (duas) barras de 
13,8 kV, interligadas por disjuntor instalado no cubículo de interligação de barras, suprindo 
alternativamente as Estações Transformadoras – SR’s que alimentarão o sistema de tração. 
O fornecimento de energia elétrica à SR será em arranjo tipo Primário Seletivo, por meio de 2 
(dois) ramais em 13,8 kV, derivados  de 2 (dois)  circuitos alimentadores provenientes das barras 
1 e 2 da SE VLT-1 ou da VLT-2, assegurando dessa forma o regime de contingência n-1, para a 
alimentação das SR’s em 13,8 kV, conforme indicado no desenho indicativo a seguir: 
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Na SR será instalado somente 1 (um) transformador de força de 1250 kVA - seco. Dessa forma, 
não haverá a contingência para a transformação, o que recomenda a aquisição de 2 (dois) 
transformadores reserva, para a utilização numa eventual perda do citado equipamento, em 
qualquer das 16 (dezesseis) Estações Transformadoras, ou no caso de ocorrências que exijam 
sua retirada para fins de manutenção. Esta proposição está fundamentada na possibilidade de 
uma SR atender as cargas elétricas do sistema de tração da SR adjacente, quando esta estiver 
indisponível, conforme mostrado no desenho indicativo a seguir: 
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Porém, caso se decida aumentar ainda mais a confiabilidade do sistema de 13,8 kV, poderão ser 
instaladas chaves seccionadoras interligando os circuitos de 13,8 kV das SE’s VLT-1 e VLT-2. 
Essas chaves deverão ser mecânica e eletricamente intertravadas com os disjuntores dos 
cubículos alimentadores, de forma que sempre não haja condições de paralelismo dos circuitos 
de 13,8 kV. Estudos específicos deverão ser feitos para estabelecer as condições da 
possibilidade ora descrita.  
 
Já para as estações de passageiros, o fornecimento de energia elétrica será pela concessionária 
de energia elétrica local, na tensão comercial de 388/220V, conforme mostrado no desenho 
indicativo a seguir. Não está prevista contingência de alimentação, porém será instalado “no 
break” para sustentação e garantia dos sistemas essenciais, principalmente o de sinalização e 
comunicação. 
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4 INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 138kV 

Em consulta informal à concessionária a respeito da infraestrutura de energia elétrica em 138 kV 
para alimentação do Sistema de Tração do VLT, verificou-se a possibilidade do VLT ser atendido 
por 2 (duas) subestações (VLT – 1 e VLT -2), alimentadas por 2 (duas) linhas subterrâneas de 
distribuição – 138 kV circuito duplo, denominadas LD1  (SE HÍPICA x SE VLT-1) e LD2 (SE 
NOROESTE x SE VLT-2), com extensões de 400 e 3000 metros, respectivamente. 
 

4.1 LINHAS SUBTERRÂNEAS DE DISTRIBUIÇÃO EM 138 kV - CIRCUITO 
DUPLO 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LD 138 kV - SUBTERRÂNEA – 
CIRCUITO DUPLO 

a) Comprimento aproximado – LD1 de 2 X 400 m e LD2 de 2 x 3000 m; 
b) Condutores: Cabos Isolados XLPE, alumínio, seção 95 mm² compatível com 

potência de 25 MVA da SE, em circuito simples, em regime contínuo (fc=100%) 
com blindagem metálica de fios de cobre, com NBI 650kV;  

c) Disposição dos cabos: Horizontal, em vala subterrânea dentro de eletrodutos 
corrugados de PEAD, em leito de areia estabilizada (backfill) com proteção 
mecânica de lajotas de concreto armado 20 MPA, e instalação de estacas 
(marcos) de concreto com indicação do traçado e informações sobre a tensão 
elétrica e profundidade dos cabos da linha; e  

d) Aterramentos: Nas blindagens nos extremos. 
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4.1.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LD 138 kV SUBTERRÂNEA - 
CIRCUITO DUPLO 

4.1.2.1 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Tensão Nominal 138 kV 
Tensão Máxima de Operação 145 kV 
Nível de Isolamento 650 kV 
Número de circuitos 2 (dois), sem cabo reserva. 

CABO CONDUTOR 
 Seção nominal 95 mm2 
 Material do condutor Alumínio 
 Nº de condutores no cabo 1 (um), encordoado 
 Tipo de cabo Isolado 
 Tipo de isolação XLPE 
 Vnominal da isolação 87/150 kV 

 Blindagem metálica 

Alumínio polietenado com 
fios de cobre (sistema de 
aterramento “cross 
bonded”) 

 Capa externa PEAD 
CABO DE ATERRAMENTO 

 Material Cobre nu 
 Seção nominal 95 mm2 
 Diâmetro nominal 20,20 mm 
 Formação 37 fios de 2,88 mm 
 Resistência elétrica máxim 0,0715 Ohm/km a 20*C 

ENLACE ÓPTICO 

Cabo óptico Subterrâneo:  
A ser definido pelo STD do 
VLT 

4.1.2.2 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

Lance máximo 1000 m 

Disposição dos cabos nas vala
Linear horizontal, com espaçamento de 
0,25 m entre fases 

Instalação 

Em dutos de PEAD de 155,5 mm, 6”, 
enterrados em leito de areia 
estabilizada (back fill), com proteção 
mecânica de lajotas de concreto 
armado. 

Travessias de pistas 
Com utilização de Método Não 
Destrutivo - MND 

Número de Caixas terminais 2 (duas) 
 

4.2 SUBESTAÇÕES TRANSFORMADORAS 138/13,8kV – 2 x 10/12,5 MVA (VLT-1 E 
VLT-2) 

A SE VLT-1, a ser construída nas proximidades do Centro de Manutenção do VLT, localizado no 
Setor Hípico, e a SE VLT-2, a ser construída no final da Asa Norte, serão conectadas ao sistema 
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elétrico da concessionária de distribuição energia elétrica em 138 kV por meio de 2 (dois) 
circuitos subterrâneos em 138 kV.  
 
As subestações terão a capacidade instalada suficiente para atender às cargas das Estações 
Transformadoras – SR’s, localizadas na Av. W3 Sul e Norte e no Ramal Aeroporto, bem como 
da Estação Transformadora do Centro de Manutenção, conforme figura a seguir: 
 

 

4.2.1       CARACTERÍSTICAS GERAIS  

a. Classe de tensão: 138 /13,8 kV; 
b. Pátio de 138 kV: ao tempo com arranjo em barra simples seccionada; 
c. Setor de 15 kV: abrigado com cubículos em arranjo com barra simples; 
d. Painéis de proteção, comando, controle, telesupervisão e serviços auxiliares: 

abrigados do tipo metal clad. 
 

4.2.2       CARACTERÍSTICAS POR CLASSE DE TENSÃO: 

TENSÃO PRIMÁRIA 

a. Tensão Nominal: 138 kV 

b. Nível de Isolamento: 650 kV 

c. Espaçamento: 3 m entre fases 

d. Isoladores: tipo cerâmico (pedestal) e polimérico (de ancoragem) 

e. Barramentos: Em cabos flexíveis e tubos, ambos de alumínio, diversas 
bitolas. 
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f. Arranjo: 2 (dois) barramentos simples ao tempo, sendo cada um composto 
por 1 (um)  bay de transformador 138/13,8 kV – 10/12,5 MVA com LTC e 1 
(um)) bay de linha de 138 kV, e 1 (um) bay de interligação de barras. 

 

TENSÃO SECUNDÁRIA 

a. Tensão Nominal: 13,8 kV 

b. Nível de Isolamento: 110 kV 

c. Espaçamentos: 90 cm entre fases (área externa).  

d. Arranjo: cubículos abrigados de 15 kV, com barra simples, formando dois 
conjunto de cubículos, interligados sendo: 

• conjunto 1 composto por 1 (um) cubículo para transformador, 2 (dois) 
para circuitos alimentadores, 1 (um) para banco de capacitores, 1 (um) 
para filtro de harmônicos, 1 (um) para serviços auxiliares e 1 (um) para 
interligação de barras; e 

• conjunto 2 composto por 1 (um) cubículo para transformador, 2 (dois) 
para circuitos alimentadores, 1 (um) para banco de capacitores, 1 (um) 
para filtro de harmônicos, 1 (um) cubículo de alimentador reserva e 1 
(um) para serviços auxiliares. 

 

4.2.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

4.2.3.1 ESTRUTURAS E BENFEITORIAS 

a. Área: 3600 m2 (60m x 60m). Caso se opte por uma SE isolada a SF6, o que 
será definido à época da elaboração dos Projetos Executivos, a área poderá 
ser reduzida para 1600m2 (40m x 40m); 

b. Acesso: Estrada de serviços (adequado para carga e descarga de 
equipamentos)  

c. Pátio: Estacionamento e pista de serviços e brita na área de equipamentos 

d. Cercamento: Muro com altura e proteção para impedir entrada de pessoas, 
além do sistema de imagens e alarmes; 

e. Edificações (casa de cubículos, painéis de comando, proteção, controle e 
sinalização, baterias e retificadores, etc): 

 Número de pavimentos: 2 (dois) sendo: pavimento térreo e subsolo 
para cabos; 

 As edificações poderão ser pré-moldadas e deverão apresentar as 
seguintes características: Todas as estruturas em concreto armado; 

 Piso, laje e cobertura em concreto; 
 Paredes de alvenaria; 
 Cobertura de material incombustível; 
 Instalação elétrica protegida contra risco de incêndio, em eletrodutos 

aparentes, obedecido o disposto na NBR 5410; 
 Forros e pisos falsos incombustíveis, se houver; 
 Acabamentos de materiais classe B, definidos na NBR 9442; 
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 Bacia de contenção de óleo isolante (constituída de grelha, duto de 
coleta e dreno, preenchido com pedra britada, de acordo com a 
NBR13231); 

 Caixa separadora de óleo (com o objetivo de armazenar o óleo e 
drenar a água proveniente da chuva e do sistema de combate a 
incêndios, de acordo com NBR 13231); 

 As bases dos equipamentos deverão ser em concreto armado, 
podendo ser pré-moldadas, com exceção das bases dos 
transformadores de força; 

 Canaletas e caixas de passagem: tipo concreto armado 

Estruturas: 

 Conjunto de pórticos circulares, concreto armado centrifugado e 
vibrado, para barramento 138 kV, incluindo materiais e acessórios; 

 Estruturas metálicas, para suportes, descidas de cabos, etc. 

4.2.3.2 CABOS E BARRAMENTOS  

a. Serão utilizados cabos de comando, controle, alimentadores e saídas dos 
transformadores com a seguinte especificação: 

 Barramento simples 138kV, 400A, (incluindo cabos, tubos de 
alumínios e conectores) 

 Cabo de cobre nu 70mm2 para aterramento 
 Cabo de controle e telesupervisão 
 Cabo de potência EPR - 15kV - 35mm2 (trafos serv. aux.) 
 Cabo de potência EPR 15kV - 120mm2 (BCs) 
 Cabo de potência EPR 15kV - 240mm2 (Alimentadores) 
 Cabo de potência EPR 15kV - 400mm2 (trafos) 
 Ferragens para fixação de equipamentos de 138kV 

Haste de aterramento 3/4" x 3m – COOPERWELD 
 Terminações externas e internas para cabos de potência. 
 
 

b. Todos os cabos de força dos alimentadores e banco de capacitores serão 
conduzidos em sistema de bandejas e em dutos. 

 

4.2.3.3 EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS 

A seguir são apresentadas as especificações e quantitativos dos principais equipamentos a 
serem adquiridos para a infraestrutura em pauta. 
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TRANSFORMADORES DE FORÇA (2 unidades) 

 ALTA TENSÃO BAIXA TENSÃO 

Designação dos terminais H1 H2 H3 X1 X2 X3 X0 

Ligação (Grupo Dy1) 
Delta com conexões 

acessíveis 
Estrela com neutro acessível

Potências Nominais (MVA) 
Adequada para 

atendimento da carga 
Adequada para atendimento 

da carga 

Frequência Nominal (Hz) 60 60 

Comutação de Derivação 

Sem carga 

141200 – 138000 

134950 – 132000 

128000 

Sob carga (13,8 +/- 16 x 
0,625%) kV 

Corrente de Curto Circuito 
(kA) 

 

21 

 

21 

Isolamento Pleno Pleno 

Tensão Nominal 

/ Tensão Máxima Operativa 
(KV) 

Sem carga 

141,2-138-134,95-132- 

128 kV 

Sob carga 

(13,8 +/- 16 x 0,625%) kV 

Nível Básico de Impulso (KV) 650 110 

Classe de Isolamento (kV) 138 13,8 

Tensão Aplicada Induzida a 
Freqüência Industrial. (KV) 

 

275 

 

34 

Nível de ruído audível à tensão de frequência nominal com ventilação forçada = 70 dB

Limites de elevação de temperatura conforme tabela 10 da NBR 5356 
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DISJUNTORES (5 unidades) 

Tensão nominal 138kV 

Número de pólos 3 

Tensão máxima de operação 145kV 

Sistema de interrupção do arco SF6 

Corrente nominal em regime contínuo  1250 A 

Frequência nominal 60 Hz 

Tensão de impulso suportável (onda 1,2 x 50 Seg.). 650kV 

Tensão suportável nominal à frequência industrial 275kV 

Corrente nominal de interrupção simétrica (valor eficaz) 31,5kA 

Corrente nominal de curta duração 31,5 kA 

Corrente de fechamento nominal (valor de crista) 63 kA 

Fator de primeiro pólo 1,5 

Deve atender ao ciclo de funcionamento O-0,3s-CO-3mim -CO

Tempo de interrupção total 3ciclos 

Tempo de fechamento 5ciclos 

Nível de rádio interferência disjuntor fechado 250V 

Nível de rádio interferência disjuntor aberto 1000V 

Capacidade de interrupção de cabos a vazio sem
reacendimento. 

160A (crista) 

Capacidade de interrupção de linhas a vazio à tensão nominal
sem reacendimento. 

75A (eficaz) 

USO Externo 
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TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM 2 ENROLAMENTOS SECUNDÁRIOS 
(6 unidades) 

Tensão nominal 138kV 

Número de enrolamentos secundários 2 

Relação de transformação 200-400-5-5A 

Classe de precisão medição 0,3C50 

Classe de precisão proteção 10B200 

Frequência 60Hz 

Polaridade subtrativa 

Fator térmico nominal 1,2 

Corrente térmica nominal 31,5kA 

Corrente dinâmica nominal 63kA 

Limite de elevação de temperatura conforme NBR 6856 

 

TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM 3 ENROLAMENTOS SECUNDÁRIOS 
(1 PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO) – ( 6 unidades) 

Tensão nominal 138kV 

Número de enrolamentos secundários 3 

Relação de transformação (um enrolamento para medição) 200-400-5-5-5A

Classe de precisão medição 0,3C50 

Classe de precisão proteção 10B200 

Freqüência 60Hz 

Polaridade subtrativa 

Fator térmico nominal 1,2 

Corrente térmica nominal 31,5kA 

Corrente dinâmica nominal 63kA 
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Limite de elevação de temperatura  conforme NBR 6856 

CHAVES SECCIONADORAS (4 unidades) 

Tensão nominal (valor eficaz) 34,5kV 69kV 138kV 

Tensão máxima de operação ( valor 
eficaz) 

36kV 72,5kV 145kV 

Freqüência 60Hz 

Corrente nominal 400 A 

Tensão de impulso suportada com onda plena de 1,2 X 50 µs 

Para a terra e entre pólos (valor de crista) 200kV 385kV 650kV 

Entre contatos abertos (valor de crista) 220kV 420kV 750 kV 

Tensão suportada, 60Hz, a seco durante 
01(um) minuto (valor eficaz) para a terra e 
entre pólos 

70kV 140kV 275 kV 

Tensão suportada, 60Hz, a seco durante 
01(um) minuto (valor eficaz) entre contatos 
abertos. 

77kV 160kV 320kV 

Corrente de curta duração 01(um) segundo 
(valor eficaz) 

31,5kA 

Capacidade de interrupção de corrente 
capacitiva de barramento 

0,3ª 

Comando Manual 

 

CHAVES SECCIONADORAS COM LÂMINAS DE TERRA (2 unidades) 

Tensão nominal (valor eficaz) 34,5kV 69kV 138kV 

Tensão máxima de operação ( valor 
eficaz) 

36kV 72,5kV 145kV 

Freqüência 60Hz 

Corrente nominal 400 A 

Tensão de impulso suportada com onda plena de 1,2 X 50 µs 
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Para a terra e entre pólos (valor de crista) 200kV 385kV 650kV 

Entre contatos abertos (valor de crista) 220kV 420kV 750 kV 

Tensão suportada, 60Hz, a seco durante 
01(um) minuto (valor eficaz) para a terra e 
entre pólos 

70kV 140kV 275 kV 

Tensão suportada, 60Hz, a seco durante 
01(um) minuto (valor eficaz) entre contatos 
abertos. 

77kV 160kV 320kV 

Corrente de curta duração 01(um) segundo 
(valor eficaz) 

31,5kA 

Capacidade de interrupção de corrente 
capacitiva de barramento 

0,3ª 

Comando Manual 

 

PARA-RAIOS (12 unidades)  

g. Apropriados para uso no tempo 

h. Tensão nominal: 120 kV 

i. Frequência: 60 HZ 

j. Corrente de descarga nominal (valor de crista): 10 kA 

k. Corrente de longa duração, onda retangular, duração 2000µs (valor de 
crista): 800 A 

l. Corrente de alívio de sobretensão interna (0,2seg.): 40 kA 

m. Máxima tensão residual a surtos de manobra (30 µs ,valor de crista): 250 kV 

n. Máxima tensão residual sob impulso de corrente com forma de onda 8/20µs 
(valor de crista): 310 kV 

o. Suportabilidade a sobretensões temporárias durante: 

1 seg.: 132 kV 

10 seg.: 127 kV 

 

CHAVE SECCIONADORA MOTORIZADA INTERLIGAÇÃO DE BARRAS (1 unidade) 

a. Tensão nominal: 138 kV (valor eficaz) 

b. Tensão máxima de operação: 145 kV (valor eficaz) 

c. Frequência: 60 Hz 

d. Corrente nominal: 400 A 

e. Tensão de impulso suportada com onda plena de 1,2 X 50 us; 

f. Com relação à terra (nível de isolamento): 650 KV (valor de crista) 
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g. Através dos contatos abertos da chave: 750 KV (valor de crista) 

h. Tensão suportada a 60Hz, a seco durante 01(um) minuto: 275 KV (valor 
eficaz) 

i. Corrente de curta duração 01 segundo: 31,5 kA (valor eficaz) 

j. Capacidade de interrupção de corrente capacitiva de barramento: 0,3 A 

k. Elevação de temperatura: A elevação de temperatura de qualquer parte da 
chave seccionadora, em regime contínuo, sobre a temperatura ambiente 
de 40ºC, não poderá exceder os limites estabelecidos na NBR 6935. 

l. Comando motorizado. 

 

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 138 kV  

a. Tensão Nominal: 145 KV  

b. Tensão Nominal máxima: 145 KV  

c. Tensão Nominal primaria 138 / √3 kV 

d. Relação de Transformação: 700 / 1200: 1 

e. Polaridade: Subtrativa 

f. Freqüência: 60Hz 

g. Fator de Sobretensão contínuo: 1,15 

h. NBI (eficaz): 650KV 

i. Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1(um) minuto 
(eficaz): 275KV 

j. Tensão suportável nominal de impulso atmosférico com impulso cortado 
(crista): 650KV 

k. Limite de elevação de temperatura: Conforme NBR 6855 

BANCO DE CAPACITORES 13,8 kV (bancos de 2.400 kVAr). 

a. Características das unidades capacitoras 

 Potência nominal com tensão nominal: 200 kVAr 
 Tensão nominal: 7967 V 
 Tensão máxima de operação conforme NBR 5282 - tabela 5 
 Potência máxima de operação: 135% da potência nominal 
 Nível de impulso: 110 kV 
 Dielétrico: Papel/polipropileno impregnado 
 Variação permissível de capacitância: 5% a + 10% 
 Perda total máxima: 0,9 W/kVAr a 85°C 
 Tensão nominal: 13,8 kV 
 Variação máxima da capacitância de cada fase em relação à média 

das medidas: 2% 
 Variação permissível de capacitância em relação à quantidade para o 

banco completo: 0 a + 10% 
 Tensão de rádio ruído a 115% da tensão nominal: 250 u V 
 Tensão mínima de extinção de corona: 10 kV (fase-neutro) 
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b. Características das chaves isoladoras: 

 Tensão nominal: 15 kV 
 Corrente nominal: 200 A 
 Tensão suportável a frequência industrial. 1 minuto a seco: 50 kV 
 Corrente de curta duração (3 seg.)(valor eficaz) :12,5 kA 
 Corrente momentânea (valor eficaz): 20 kA 
 Nível de impulso (valor de pico): 110 kV 
 Provida de chifres corta-chispas nos 3 pólos 

 

c. Características da chave de aterramento: 

 Tensão nominal: 15 kV 
 Corrente nominal: 200 A 
 Tensão suportável a frequência industrial: 1 minuto a seco: 50 kV 
 Corrente de curta duração (3 seg.) (valor eficaz): 12,5 kA 
 Corrente momentânea (valor eficaz): 20 kA 
 Nível de impulso (valor de pico): 110 kV 

 

d. Características do TC de Desbalanço de Impedância: 

 Nível de isolamento: 15 kV 
 Nível de impulso (valor de pico): 110 kV 
 Corrente secundária nominal: 5 A 
 Ensaio dielétrico da bucha primária: 
 1 minuto a seco: 50 kV 
 10 segundos sob chuva: 45 kV 
 Ensaios dielétricos com tensão eficaz, 60 Hz, Durante 1 minuto: 
 Primário para secundário e terra:34 kV 
 Secundário para terra: 2,5 kV 
 Corrente primária nominal: 20 A 
 Elevação de temperatura acima da temperatura ambiente de 40ºC: 
 a. elevação de temperatura média de cada enrolamento: 55°C 
 b. elevação de temperatura do ponto mais quente dos 

enrolamentos:65°C 
 Classe de exatidão: 10 A 100 
 Fator térmico: 1,0 

 

e. Características dos Para-raios: 

 Tensão nominal: 12 kV 
 Frequência nominal: 60 HZ 
 Corrente de descarga nominal: 10 kA 
 Mínima tensão disruptiva 60 HZ (valor eficaz): 20,5 kV 
 Máxima tensão disruptiva à impulso 1,2 x 50 u seg (valor de pico): 40 

kV 
 Máxima tensão residual com onda de 8 x 20 u seg (valor de pico): 34 

kV 
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f. Características das chaves de abertura em carga: 

 Tensão nominal: 15 kV 
 Corrente nominal: 200 A 
 NBI: 110 kV 
 Tensão suportável a frequência industrial (1 minuto a seco): 50 kV 
 Tensão suportável a frequência industrial (10 seg a seco)50 kV - sob 

chuva: 45 kV 
 Corrente nominal de curta duração (2 seg./4 seg.): 12,5/9 kA 
 Corrente momentânea (valor eficaz): 20 kA 

 

CUBÍCULOS BLINDADOS DE 13,8 kV E PAINÉIS DE COMANDO  

a. Conjunto 1 (barra 1): 
2 cubículos de alimentadores, 1 cubículo de serviços auxiliares, 1 cubículo de 
bancos de capacitores, 1 cubículo de transformador, 1 cubículo de interligação de 
barras, 1 cubículo de filtro de harmônicos e 1 cubículo de interligação de barras. 

b. Conjunto 2 (barra 2): 
2 cubículos de alimentadores, 1 cubículo de serviços auxiliares, 1 cubículo de 
bancos de capacitores, 1 cubículo de transformador,  1 cubículo de filtro de 
harmônicos e 1 cubículo de alimentador reserva. 

 

 

 

LISTA DE COMPONENTES 

Quantidades 

Painéis Cubículos 
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 d
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T
o
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Disjuntor extraível, 630 A, 500 MVA 
em 13,8 kV 

 
   5 2  7 

Disjuntor extraível, 1200 A, 500 MVA 
em,13,8 kV 

 
2 1 2  2  7 

Transformador de corrente, tipo 
seco, relação 600/5A  

 
   15 6  21 

Transformador de corrente, tipo 
seco, relação 600x1200/5-5A  

 
6      6 

Transformador de corrente, tipo   3 6    9 
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seco, relação 600x1200/5A  

Transf. pot., tipo seco, rel. 13800/ 3 -

115/115 3 , 0,6P75, pot. Term. 1,33. 

 
     6 6 

Fusível de média tensão, In = 4A, 15 
kV, capacidade de ruptura 25 kA. 

 
     12 12 

Função proteção sobre corrente de 
fase 

 
2 1 2 5 2  10 

Função proteção sobre corrente de 
neutro  

 
2 1 2 5 2  10 

Função proteção sobre corrente de 
neutro de alta sensibilidade 

  
2 1 2 5 2  10 

Função proteção sobre corrente de 
terra 

  
2 1 2 5 2  10 

Função regulador de tensão   2      2 

Função proteção diferencial    2      2 

Função proteção de sobretensão     2    2 

Função proteção de subtensão     2    2 

Função desbalanço de corrente  2       2 

Função religamento(**)      5   4 

Função comando 4 6 2 2 2 5 2  1 

Função sinalização 8 8 4 4 4 5 2  33 

Função oscilografia  2 2 2 2 5 2  13 

Função medição (*) 2 2 2 2 2 5 2  15 

Função alarme   20 30 10 20 50 2  130

Função subfrequência 2 estágios 
(81). 

  
2 2  5   9 

 
 

166



 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE ENERGIA – ALTA TENSÃO 

Observação: O Projeto Executivo indicará todos os componentes que serão adquiridos como 
reserva (sobressalentes) para manutenção das instalações. 
 

4.2.3.4 EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DIGITAL DE PROTEÇÃO, 
COMANDO, CONTROLE E TELECONTROLE  

 

Esses deverão ser compatíveis e do Sistema SCC. 

a. Processadores Multiprotocolo de Subestação (PMS); 
b. Unidades Autônomas – UA´s e quantidades e sobressalentes;  
c. Unidades Centrais - UC´s compostas dos seguintes equipamentos: 
d. Um microcomputador; 
e. Um monitor de vídeo colorido; 
f. Teclado; 
g. Mouse; 
h. Mesa e cadeira. 
i. Sistemas Operacionais e Software de Interface Homem Máquina – IHM, 

para serem instalados nas UCs; 
j. Terminal de Programação constituído de um (1) microcomputador, tipo 

Notebook de última geração, com o software de parametrização e com o 
cabo de interface; 

k. Seis (6) Câmeras de Vídeo Policromáticas e uma unidade de gravação 
(DVR). 

 

4.2.3.5 SERVIÇOS AUXILIARES, BANCO DE BATERIAS E 
RETIFICADOR/CARREGADOR DE 125 Vcc  

 Características do retificador 

 
DESCRIÇÃO 

Tensão de alimentação trifásica 380 Vca 

Tensão Nominal de saída 125 Vcc 

Corrente Nominal de saída 100 A 

Regulação de tensão de flutuação para variação de carga de 0 a 100%
da capacidade, com 10% de variação da tensão, com 10% de variaçã
da tensão da entrada e com 5% de variação da tensão da entrada e 
com 5% de variação da frequência. 

1,50% 

Rendimento Mínimo 80% 

Fator de potência mínimo 0,85% 
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Ripple de tensão (máximo pico a pico) 300 mV 

Variação da temperatura ambiente 5 a 45ºC 

 

 Características do Banco de Baterias 
 Dispositivos completos para interligação das unidades entre si; 
 Estantes para suportar os elementos da bateria; 
 Voltímetro para teste de cada elemento; 
 Termômetro; 
 Outros acessórios que sejam necessários para supervisão e 

manutenção. 
 

 Características das baterias: 
 Tensão nominal: 125 V 

 Número de bancos: 2 bancos baterias e mais 2  (duas) de 
reserva) 

 Tensão de flutuação por elemento: 2,15 a 2,23 V 

 Mínima tensão final de descarga por elemento: 1,75 V 

 Tensão de recarga por elemento com limitação de corrente de 
(0,1 x C10) ampéres: 2,40 a 2,65 V 

 Variação de temperatura ambiente: 25º C  1º C 
 Capacidade nominal por banco 120 A H 

4.2.3.6 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, 
DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. 

a. Sistema de Ar Condicionado  

 Condições Geográficas: 
Altitude – 1100 m 
Latitude Sul – 16º 
 

 Condições externas  
 VERÃO INVERNO 
TEMPERATURA DE BULBO SECO 32ºC 13ºC 
UMIDADE RELATIVA  30% 

 
 Condições internas  

 VERÃO INVERNO 
TEMPERATURA DE BULBO SECO 24  2ºC 22  2ºC 
UMIDADE RELATIVA 50 10% 50  10ºC 

 Taxa de ar externo p/ renovação: A taxa de ar exterior para 
renovação deverá ser calculada em função do número de pessoas e 
da utilização do ambiente, não devendo ser inferior a 1 (uma) 
renovação por hora. 
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 Daily Range: Deverá ser adotado o valor de 10% no cálculo da carga 
térmica. 

 Ganhos de Calor: Considerar:   
 Fator de calor sensível 10% 
 Fator de calor latente 10% 
 Fator de By-Pass: Adotar o valor de 0,2 
 Horas de Operação 
o Sala de comando da subestação: 24 h/dia. 
o Demais ambientes: 12 h/dia. 
 Fontes internas de calor: Considerar a carga de iluminação, a 

ocupação e os equipamentos instalados no interior de cada 
ambiente. 

b. Sistema de Ventilação  
 A sala de baterias deverá ser provida de exaustão, com comando manual, 

do lado de fora da sala. Os exaustores serão de construção anti-
centelhamento. Carcaça construída em chapas de aço carbono com 
espessura mínima de 1,9 mm, soldadas com bocas de aspiração e descarga 
providas de flanges e dotada de janela de inspeção, suporte interno para 
motor e terminal de aterramento. 

 Rotor em liga de alumínio de alta resistência, balanceado estática e 
dinamicamente e acoplado diretamente ao eixo do motor. 

 Motor elétrico de indução, trifásico, rotor em gaiola, montado em mancais de 
rolamento, com potência e rotação adequadas à condições de 
funcionamento dos ventiladores/exaustores. Os exaustores deverão ter 
motores a prova de explosão.  

c. Sistema de proteção de incêndio  
 Deverão ser previstas todas as proteções contra incêndio exigidas pelo 

Código citado a seguir para edificações industriais/de reunião de público, 
que contempla pelo menos: sistema preventivo por extintores e sistema de 
alarme de incêndio. 

 Os projetos dos sistemas deverão ser completos e detalhados, seguir o 
especificado no capítulo II do regulamento de segurança contra incêndio e 
pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e conter 
todos os documentos necessários para o perfeito detalhamento dos 
sistemas. 

 

4.3 ESTAÇÕES TRANSFORMADORAS (SR’s) - 13,8/1,25kV – 1250 kVA   

4.3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ESTAÇÕES TRANSFORMADORAS - 
SR’s 13,8/1,25kV 

 
Para a concepção das Estações Transformadoras 13,8/1,25kV – 1250 kVA a serem implantadas 
para alimentação do sistema de tração do VLT, foram adotadas as disposições das normas da 
CEB, exceto para tensão secundária, em especial aquelas estabelecidas pela NTD 1.05 – 
Critérios de Projeto e Padrões de Construção de Estações Transformadoras; 
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As Estações Transformadoras - SR’s serão construídas ao longo da Avenida W3, a uma 
distância em torno de 1500 metros entre cada SR. Assim, estão previstas 16 (dezesseis) SR’s 
para o sistema de tração, sendo 8 (oito) alimentadas pela SE VLT-1 e 8 (oito) alimentadas pela 
SE VLT-2.  
A SE VLT-1 também será responsável pelo suprimento da Estação Transformadora do Centro 
de Manutenção, cuja potência será de 2 x 1000 kVA. 
 
Construção em alvenaria, com espaçamento suficiente para possibilitar, com segurança, a 
entrada e saída de equipamentos e as atividades de operação e manutenção. 
 
O fornecimento de energia elétrica à SR será em arranjo tipo Primário Seletivo, por meio de 2 
(dois) ramais em 13,8 kV, derivados  dos circuitos alimentadores provenientes das barras 1 e 2 
da SE VLT-1 ou da VLT-2, conforme mostrado na figura a seguir, assegurando dessa forma o 
regime de contingência n-1, para a alimentação em 13,8 kV. 
 

 
 

4.3.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES TRANSFORMADORAS - 
SR’s  

a) 1(uma) chave seccionadora tripolar, 15 kV, 200 A, SF6, transferência 
automática; 

b) 1 (um) transformadores de força, trifásico – 13,8/1,25 kV – 1250 kVA, seco; 
c) 1 (dois) disjuntores termomagnéticos, tripolares, 2000 A, 30 kA; 
d) 2 (dois) armário de barramento CBT de 1800 A; 
e) Cabos, terminais e demais acessórios; 
f) Exaustor, proteção contra incêndio, sinalização interna e externa etc. 
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4.4 ESTAÇÃO TRANSFORMADORA 13,8/0,38:0,22kV DO CENTRO DE MANUTENÇÃO 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ESTAÇÃO TRANSFORMADORA 
13,8/0,38:0,22kV 

Para a concepção das Estações Transformadoras 13,8/0,38:0,22 kV – 1000 kVA a ser 
implantada para alimentação das cargas do Centro de Manutenção, foram adotadas as 
disposições das normas da CEB, em especial aquelas estabelecidas pela NTD 1.05 – Critérios 
de Projeto e Padrões de Construção de Estações Transformadoras. 

 
A ET do Centro de Manutenção será ligada ao sistema de 13,8 kV do VLT por 2 (dois) circuitos, 
na configuração Primário Seletivo, por meio de uma chave tripolar de 4 vias o que assegurará a 
alimentação de um transformador de 1000kVA no caso de falha/falta de um circuito. 

4.4.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DA ESTAÇÃO TRANSFORMADORA 
13,8/0,38:0,22kV 

a) 1(uma) chave seccionadora tripolar, 15 kV, 200 A, SF6, transferência 
automática; 

b) 2 (dois) transformadores de força, trifásicos – 13,8/0,38:0,22kV – 1000 kVA, 
seco; 

c) 2 (dois) disjuntores termomagnéticos, tripolares, 2000 A, 30 kA; 
d) 2 (dois) armários de barramento CBT de 1800 A; 
e) Cabos, terminais e demais acessórios; 
f) Exaustor, proteção contra incêndio, sinalização interna e externa etc. 

 

4.5 REDES SUBTERRÂNEAS DE DISTRIBUIÇÃO EM 13,8kV 

Para a concepção das redes de distribuição de 13,8 kV a serem implantadas para suprimento 
das Estações Transformadoras do sistema de tração do VLT, foram adotadas as disposições 
das normas da CEB, em especial aquelas estabelecidas pela NTD 1.04 – Critérios de Projeto e 
Padrões de Construção de Distribuição de Rede Subterrânea. 
 

4.5.1 DEMANDA E NÚMERO DE ALIMENTADORAS DA REDE DE 13,8 KV  

a) VLT-1 
 8 SR’s de 1250 kVA = 10.000 kVA   
 1 ET (Centro de Manutenção) = 1000 kVA 
 TOTAL = 11.000 kVA (460 A =>2 alimentadores de 185mm2) 

 
b) VLT-2 

 8 SR’s de 1250 kVA = 10.000 kVA   
 TOTAL = 11.000 kVA (460 A =>2 alimentadores de 185mm2) 

 

Em função da demanda do sistema de tração, foram considerados 8 (oito) circuitos, distribuídos 
em 4 (quatro) conjuntos de 2 (dois) circuitos para possibilitar o arranjo tipo PRIMÁRIO 
SELETIVO. 
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Cada conjunto de dois circuitos alimentará 4 (quatro) SR’s de 1.000 kVA, conforme mostrado no 
desenho a seguir: 
 

 

4.5.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8 KV  

a) Cabo condutor de cobre isolado de 185 mm² EPR ou XLPE no “tronco” e 35mm² 
EPR nos ramais das SR’s; 

a) Cabo de cobre nu de 95mm² para o neutro; 
b) Previsão de MND (método não destrutivo) para travessia das vias; 
c) Eletrodutos de PVC de 100 mm de diâmetro interno; e 
d) Caixas de passagem e de visita, com tampão e aro de ferro fundido dotado de 

travamento contra roubo e vandalismo, tipo AT padrão CEB. 
 

4.5.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8 KV 

As características principais da rede de distribuição em 13,8 kV são: 
 

a) Arranjo Primário Seletivo 
 constituído de dois alimentadores primários provenientes de barras 

distintas de uma mesma subestação ou de subestações distintas, 
sendo um para alimentação normal e outro reserva, dotados de 
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chaves apropriadas para transferência automática de alimentadores 
dos transformadores; 

 Os alimentadores primários foram dimensionados para situações de 
perda de um dos circuitos alternativos, ou seja, o circuito 
remanescente deve assumir toda a carga do arranjo projetado;  

 Os alimentadores primários, no percurso desde a saída da 
subestação de distribuição, percorrerão a mesma rota, no mesmo 
banco de dutos e se encontram no lado fonte das chaves de 
transferência automática; 

 Os alimentadores primários derivarão de barras distintas da 
subestação de distribuição.  

b) Cabos unipolares: 
 Constituídos por condutores blindados de cobre, têmpera mole, 

encordoamento classe 2, com isolação de XLPE ou EPR, ambos 
com cobertura de PVC e temperatura para serviço contínuo de 90 
ºC. A tensão de isolamento: 8,7/15 kV e 20/35 kV;  

 Raio mínimo de curvatura do cabo: 12 (doze) vezes o seu diâmetro 
externo nominal;  

 Emendas nos condutores: do tipo enfaixada, termocontrátil, 
desconectável e contrátil a frio; 

 O ramal a jusante da chave de transferência automática, bem como 
o transformador da ET, são protegidos pela própria chave de 
transferência. 

c) Sistema de Aterramento: 
 Constituído de um único condutor de proteção de cobre nu, 

passando em duto exclusivo, acompanhando todo o traçado da rede 
primária; 

 na rede primária o esquema de aterramento utilizado é o TNR. 
Nesse esquema, o ponto neutro da alimentação na subestação de 
distribuição se encontra diretamente aterrado, e a partir dele origina 
o condutor de proteção com função combinada de neutro (PEN), que 
percorre todo o traçado da rede primária, até as estações 
transformadoras; 

 O condutor de proteção é único e contínuo para cada banco de duto 
e não deve ser interrompido por ligação em série com nenhum 
componente metálico da instalação; e   
Deve ser instalada uma haste de aterramento nas caixas 
subterrâneas que possuírem acessórios desconectáveis, emendas 
ou equipamentos, bem como em pontos intermediários da rede para 
limitar a distância máxima entre duas hastes em 200 m;  

d) Banco de dutos: 
 Nas travessias de ruas e avenidas já pavimentadas, somente é 

permitida a instalação do banco de dutos pelo Método não 
Destrutível (MND), que faz uso de perfuratriz horizontal direcional;  

 Os dutos devem ser de PVC (cloreto de polivinila) rígido soldável ou 
PEAD (polietileno de alta densidade), diretamente enterrados;  
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 A opção do duto de 100 na rede primária visou possibilitar sua 
instalação no MND. Na configuração em plano horizontal é instalado 
um condutor por duto; 

 Na configuração em plano horizontal é instalado um condutor por 
duto, na profundidade mínima do banco de 900 mm, e de 1200 mm 
no caso de travessias de ruas e avenidas e cruzamentos com outras 
infraestruturas. As profundidades indicadas podem ser reduzidas em 
terreno rochoso ou quando o banco de dutos estiver envelopado em 
concreto;  

 Nos bancos de dutos devem ser previstas uma quantidade de dutos 
reserva; e 

 O comprimento máximo dos bancos de dutos (lances) entre caixas é 
de 70 m; 

e) Caixas Subterrâneas para Rede Primária  
 As caixas da rede primária subterrânea são utilizadas para 

passagem e derivação dos cabos, bem como para visita e inspeção 
na rede, bem como para execução dos serviços de instalação e 
manutenção; 

 São construídas em concreto armado e alvenaria, providas de 
tampão de ferro redondo, com diâmetro 1050 mm; e 

 São dimensionadas para suportar uma carga mínima de 400 kN. 
 

5 REQUISITOS GERAIS DE PROJETO 

Os Requisitos Gerais de Projeto, de Fabricação, Montagem e Instalação, Testes, 
Operação, Manutenção, Aceitação, Suporte e Assistência Técnica e Garantia, entre outros, 
que deverão ser atendidos para efeito de fornecimento e implantação de todos os 
equipamentos, serviços, recursos e acessórios integrantes do Sistema de Energia – Alta 
Tensão do Sistema VLT de Brasília, encontram-se descritos no documento ET – 
Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento, parte integrante deste 
Relatório. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS 

 DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO (SMT) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Objetivo 

Esta Especificação Técnica tem como objetivo estabelecer as premissas básicas 

conceituais e os requisitos técnicos e operacionais mínimos que deverão ser obedecidos na 

elaboração de do Projeto Executivo referente ao fornecimento e implantação do Sistema de 

Alimentação Elétrica de Média Tensão (SMT) para a linha do Veículo Leve sobre Trilhos VLT 

na Via W3 do DF – Trecho W3 Sul e Norte e ramal Aeroporto. 

 

1.2. Apresentação 

O Sistema de Alimentação Elétrica a ser utilizado nas Linhas de Média Tensão 13,8kV, é 

o Sistema Radial. 

O Sistema de Alimentação Elétrica a ser proposto deverá ser baseado no projeto, 

segurança, fabricação, colocação em condições operacionais todos os cubículos de 13,8kVac 

em tecnologias atualizadas e consagradas no mercado. Os cubículos devem ser compactos a 

fim de atender as dimensões e layouts das salas técnicas das subestações. Os quadros, 

painéis de Baixa tensão, painel de distribuição, carregadores de baterias deverão utilizar o ar 

como meio isolante. 

Esta Especificação Técnica foi elaborada identificando os requisitos que devem ser 

cumpridos durante todas as etapas de fornecimento e implantação do Sistema de Alimentação 

Elétrica, contemplando: Escopo de Fornecimento, a Descrição Geral do Sistema de 

Alimentação Elétrica, as Subestações Retificadoras das Estações e Pátio e a Malha de Terra. 

Os Requisitos de Fabricação, Montagem, Instalação, Inspeção e Aceitação, Garantias, 

Documentação, Treinamento, Embalagem, Transporte, Seguros e outros, estão detalhados em 

um documento complementar – ET – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de 

Fornecimento, que terá aplicação geral a todos os sistemas e equipamentos elétricos e 

eletrônicos para o Trecho W3 Sul e Norte e ramal Aeroporto. Este documento: é, portanto, 

parte integrante destas Especificações Técnicas. 

 

2. NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
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2.1. Orgãos Normatizadores 

 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 AISE - American Iron and Steel Engineers; 

 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica; 

 ANSI - American National Standards Institute; 

 ASTM - American Society for Testing Materials; 

 CE - International Commis. Rules for the Appr. of Elec. Equipment; 

 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz; 

 CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment; 

 CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization; 

 DIN - Deutsches Institut für Normung; 

 IEC - International Electrotechnical Commission; 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

 ISO - International Organization for Standardization; 

 MTE - NR 10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NEC - National Electrical Code; 

 NEMA - National Electrical Manufacturers Association; 

 MTE - NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 MTE - NR 15 – Atividades e Operações insalubres; 

 MTE - NR 17 – Ergonomia; 

 Resolução nº 1 do CONAMA; 

 VDE - Verein Deutscher Elektrotechniker; e 
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2.2. Normas Técnicas Aplicáveis 

As normas técnicas que devem ser aplicadas nas etapas de elaboração do Projeto, 

Fabricação e Implantação do Sistema de Média Tensão (SMT) do Projeto do Sistema VLT de 

Brasília encontram-se descritas no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos 

Gerais de Fornecimento. 

 

2.3. Documentos de Referência 

 – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
 

 – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle Centralizado. 
 
 – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Telecomunicações. 

 

 - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Alta Tensão (SAT). 
 

 - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Baixa Tensão (SBT). 
 

 - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Tração. 
 

 - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Rede Aérea 
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3. ESCOPO E EXTENSÃO DO FORNECIMENTO 

 

A presente especificação refere-se ao fornecimento do Sistema de Suprimento de Energia 

da Linha em regime "Turn Key", compreendendo: 

 

3.1. Produtos 

 

3.1.1. Equipamentos Específicos 

 15 (quinze) Subestações Retificadoras completas, uma delas alimentando o Pátio 

de manutenção e as demais ao longo da Linha, desde os cubículos de média tensão em 13,8 

kV até os cubículos de saída em 750 Vcc, abrangendo os contatores de paralelismo e incluindo 

o sistema de controle e supervisão. Pode ocorrer alteração deste quantitativo de SRs, quando 

da obtenção dos resultados da simulação elétrica, de marcha; 

 Dispositivos de curto-circuito entre os terras para instalação nas estações de 

passageiros e no Pátio de Manutenção, incluindo os cabos de interligação; 

 Todos os equipamentos e materiais de montagem e instalação necessários, 

correspondentes às alimentações em média tensão e subestações citadas. 

 

3.1.2. Outros Equipamentos 

Deverão ser fornecidos quaisquer equipamentos, materiais e acessórios que compõem o 

SMT, não explicitamente citados, porém necessários para garantir um bom desempenho 

operacional e ao perfeito funcionamento do Sistema como um todo. 

 

3.1.3. Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e Acessórios de Instalação 

3.1.3.1. Armários, Painéis, Quadros e Bastidores 

Deverá ser fornecido todos os armários, painéis, quadros e bastidores completos e 

montados, incluindo toda a fiação, os conectores e o acabamento interno necessário ao seu 

perfeito funcionamento integrado no sistema, de acordo com os requisitos técnicos 

especificados nesta especificação técnica e nas normas técnicas aplicáveis. 
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3.1.3.2. Fios e Cabos (Alimentação e Controle) 

Deverá ser fornecido e instalar todos os fios e cabos necessários à interligação dos 

equipamentos do SMT. 

Deverão ser fornecidos e instalados todos os fios e cabos de alimentação dos 

equipamentos do SMT. 

Deverão ser fornecidos e instalados todos os fios e cabos necessários à interligação dos 

equipamentos do SMT a todos equipamentos e/ou subsistemas com os quais o SMT realize 

interface. 

 

3.1.3.3. Módulos e Cartões Eletrônicos 

Deverão ser fornecidos todos os módulos e cartões eletrônicos, completos, para os 

equipamentos do SMT, de acordo com as configurações específicas de cada instalação. 

 

3.1.3.4. Miscelâneas de Instalação 

Deverão ser fornecidos os materiais, ferramentas e outros acessórios de instalação 

necessários à montagem, instalação e configuração dos equipamentos, módulos e acessórios 

do SMT.  

 

3.1.3.5. Dispositivos e Equipamentos de Manutenção 

Deverão ser fornecidos os instrumentos, ferramentas de “hardware” e “software”, 

dispositivos e equipamentos de manutenção padrão de mercado e os especialmente 

desenvolvidos para este fornecimento, necessários ao atendimento dos requisitos de 

manutenção do sistema. 

 

3.1.3.6. Conectores e Acessórios 

Deverão ser fornecidos todos os conectores e acessórios para os equipamentos do 

SMT, bem como para realizar a interface com equipamentos de outros sistemas, quando 

aplicável. 
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3.1.3.7. Aterramento e Proteções 

Deverão ser fornecidos todos os dispositivos necessários à proteção dos equipamentos 

do SMT contra sobretensão, surtos de tensão e descargas atmosféricas. 

Deverá conectar os equipamentos do SMT a malha de terra. 

 

3.1.4. Software 

Deverá ser fornecido dispositivos eletrônicos (CD-ROM, DVD ou pen-drive) que 

contenham os programas completos (executáveis) de todos softwares que compõem o 

fornecimento do SMT em sua versão final instalada. 

 

3.1.5. Sobressalentes 

Deverá ser fornecido os equipamentos e materiais sobressalentes necessários para o 

atendimento da manutenção conforme definido no documento ET - Especificação Técnica de 

Requisitos Gerais de Fornecimento. 

 

 

3.2. Serviços 

A seguir são relacionados os principais serviços, escopo deste fornecimento, que devem 

estar conforme as atividades citadas nesta especificação técnica e no documento ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 

 

 

3.2.1. Engenharia  

Todos os serviços de engenharia necessários para o pleno atendimento desta 

especificação técnica.  

 
 

3.2.2. Treinamento  

Ministrar treinamento ao corpo técnico da Contratante, conforme estabelecido no 

documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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3.2.3. Armazenagem, Embalagem e Transporte  

Realizar as atividades de armazenagem, embalagem e transporte dos equipamentos e 

matérias em atenção ás normas e as boas práticas de engenharia. 

 

 

3.2.4. Montagem e Instalação  

Realizar a montagem, instalação e interligação dos equipamentos, cabos, e demais itens 

escopo desta especificação técnica e com todos os equipamentos de interface, conforme 

estabelecido no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento.  

De forma específica será de responsabilidade da Contratada a montagem e interligação 

de todos os equipamentos objeto da presente licitação, bem como as instalações elétricas e 

eletromecânicas, a saber: 

 Execução das obras referentes ao suprimento de Energia elétrica em 13,8kV 

desde o circuito elétrico de transmissão da concessionária até a entrada das Subestações 

Retificadoras e no Pátio de Manutenção; 

 Fornecimento, montagem e instalação de toda rede seca, compreendendo 

eletrodutos, bandejamentos, leitos de cabos e prumadas destinadas à instalação e fixação de 

todos os cabos objeto deste fornecimento;  

 Montagem de equipamentos;  

 Todos os serviços e meios de locomoção dos equipamentos até o local previsto 

para a instalação dos mesmos;  

 Todas as peças e suportes metálicos de fixação dos equipamentos, incluindo os 

trabalhos relativos à instalação destas no concreto primário ou secundário;  

 Todos os chumbadores necessários para a fixação dos equipamentos nas bases 

de apoio;  

 Instalação dos cabos de potência, controle e fibra óptica nas Subestações;  

 Todos os meios necessários para o deslocamento das bobinas até os locais de 

lançamento;  

 Todas as etiquetas de alta durabilidade necessárias para a identificação dos 

cabos, inclusive as de sinalização visual alertando para condições de perigo oferecidas por 
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cabos sob tensão de 380 V e acima, prensa cabos, abraçadeiras e demais materiais a serem 

utilizados na instalação; 

 Sistemas de Aterramento afetos às Subestações.  

 

 

3.2.5. Inspeção e Testes  

Executar todos os testes de fábrica, pré-comissionamento e comissionamento, inclusive 

os de interface com outros Sistemas, conforme os requisitos especificados nesta especificação 

técnica e no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 

 

 

3.2.6. Verificação de Conformidade (“As Built”)  

Realizar, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma de implantação, os serviços 

de "As Built", conforme requisitos desta especificação técnica e do documento ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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3.2.7. Garantia, Suporte e Assistência Técnica  

Prestar Suporte e Assistência Técnica durante o Período de Garantia, conforme definido 

no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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4. ETAPAS DE FORNECIMENTO, PROJETO E IMPLANTAÇÃO 

O fornecimento e implantação do Sistema de Média Tensão devem ser executados 

seguindo etapas pré-estabelecidas, contemplando as atividades e documentação técnica 

necessárias, inerentes ao desenvolvimento do projeto e implantação do Sistema. 

Os documentos elaborados em cada uma das etapas do fornecimento devem ser 

aprovados segundo os requisitos desta especificação técnia e do documento ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 

 

4.1. Consolidação de Projeto 

Na fase de consolidação do projeto executivo deve ser realizado as seguintes 

atividades:  

a. Elaborar o Planejamento contemplando todas as Etapas do fornecimento;  

b. Elaborar todos os Planos de Inspeção e Testes, Treinamento e Confiabilidade;  

c. Definir a Arquitetura do Sistema, contemplando todos os seus itens, bem como a 

inter-relação com outros equipamentos e sistemas de interface;  

d. Definir  e consolidar os Requisitos Funcionais e Operacionais dos módulos, 

componentes ou equipamentos do sistema; 

e. Desenvolvimento de todas as características básicas do projeto, necessárias à 

perfeita compreensão e a análise do sistema e de seus componentes; 

f. Desenvolver as Atividades de Análise Crítica ("Design Review") para consolidação do 

projeto.  

 

Nesta etapa devem ser elaborados e aprovados os seguintes tipos de documentos:  

 

a. Índice de Documentos;  

b. Planos de Inspeções e Testes;  

c. Planos e Programas relacionados à Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho;  

d. Planos de Garantia da Qualidade de Produtos e Serviços (Hardware e Software);  

e. Planos e Programas referentes ao Projeto de Aterramento e Proteção contra 

Descargas Atmosféricas; 

f. Planos e Programas relacionados ao Desenvolvimento do Hardware e Software; 

g. Especificação Funcional e Operacional de Requisitos do Sistema;  
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h. Análise Crítica da Consolidação do Projeto;  

i. Listagens de Simulação de Desempenho dos Sistemas;  

j. Memoriais de Cálculo de Confiabilidade, Disponibilidade e Manutenibilidade dos 

Sistemas;  

k. Programa de Treinamento. 

 

 
4.2. Desenvolvimento do Projeto  

A etapa de desenvolvimento do projeto compreende, além das atividades relacionadas 

ao projeto, atividades de fabricação e testes de protótipo, quando existir:  

 
a. Desenvolver as especificações e diagramas Funcionais e Operacionais dos 

equipamentos e sistema;  

b. Desenvolver os estudos dimensionais das estruturas do sistema elétrico; 

c. Desenvolver e consolidar os projetos dos equipamentos do sistema; 

d. Desenvolver e consolidar o projeto de hardware e software dos módulos, 

componentes ou equipamentos dos sistemas; 

e. Dimensionar o consumo de energia elétrica dos equipamentos; 

f. Desenvolver e consolidar o projeto de aterramento, proteção contra descargas 

atmosféricas e sobrecargas dos sistemas;  

g. Desenvolver e consolidar o projeto de Compatibilidade Eletromagnética dos 

sistemas; 

h. Desenvolver os projetos de fabricação dos equipamentos do sistema; 

i. Desenvolver, testar e consolidar o projeto de protótipos do sistema (caso existente);  

j. Desenvolver e fabricar os equipamentos dos sistemas; 

k. Desenvolver o projeto de instalação e montagem dos sistemas. 

 

Nesta etapa devem ser elaborados e entregues os seguintes tipos de documentos: 

a. Diagramas unifilares; 

b. Diagramas funcionais de comando, controle, proteção e de supervisão; 

c. Planta de locação e situação da subestação; 

d. Plantas e cortes transversais e longitudinais (escala 1:50 ou 1:100) das estruturas e 
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equipamentos com a indicação das dimensões e distâncias; 

e. Diagrama de esforços nas estruturas, bases dos equipamentos e nos postes de 

cabos-guarda; 

f. Planta geral de locação das bases para equipamentos canaletas, estruturas, dutos, 

caixas de passagem; 

g. Planta, cortes e detalhes de instalação dos equipamentos no "out-door"; 

h. Detalhe das estruturas suporte dos equipamentos do "out-door", dos suportes para 

os armários de comando local, dos suportes para cabos, da fixação dos cabos 

guarda, isoladores, barramentos, conectores e demais ferragens; 

i. Detalhe do trilho de apoio e rolamento dos transformadores;  

j. Planta da malha de terra;  

k. Detalhe de aterramento dos equipamentos principais, dos equipamentos 

pertencentes aos sistemas de apoie das partes metálicas da subestação;  

l. Detalhes das tampas e suportes de cabos das canaletas e caixas;  

m. Arranjo dos equipamentos;  

n. Detalhe de fixação dos equipamentos de média tensão, baixa tensão, comando, 

controle, proteção, medição e supervisão;  

o. Planta, cortes e detalhes dos leitos para cabos nas Edificações;  

p. Plantas, cortes e detalhes das redes de dutos e caixas de passagem;  

q. Planta, cortes e detalhes das interferências das redes de dutos com as redes de 

outras Companhias;  

r. Desenhos de caminhamento dos cabos de energia, comando, controle e supervisão 

do Sistema de Suprimento de Energia das interligações entre os postes da 

Concessionária e as retificadoras;  

s. Memórias de cálculo relativas ao dimensionamento dos barramentos, estruturas, 

suportes, malha de aterramento, cablagem, taxas de ocupação de leitos e de 

canaletas, além dos estudos relativos às interferências de campo elétrico e/ou 

eletromagnético no sistema de controle digitalizado da subestação; 

t. Configuração de Equipamentos (hardware e software);  

u. Documentação de Treinamento de todos os equipamentos. 
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Todos os valores utilizados, resultados dos estudos de pré-dimensionamento elétrico, e 

que constam na presente especificação, deverão ser ratificados através de programas de 

simulação, utilizando os critérios operacionais e de degradação do sistema elétrico.  

 
 
4.3. Inspeção e Testes em Fábrica  

Nesta etapa devem ser realizadas as seguintes atividades:  

a. Verificação da conformidade dos módulos, equipamentos ou componentes 

desenvolvidos e fabricados em relação ao projeto;  

b. Realização dos Testes de Tipo (para equipamentos especialmente desenvolvidos 

para este fornecimento);  

c. Realização dos Testes de Fábrica dos sistemas (hardware e software);  

d. Realização dos Testes Integrados e funcionais de Fábrica de hardware e software. 

 

Nesta etapa devem ser elaborados e entregues os seguintes tipos de documentos: 

a. Procedimentos de Inspeções e Testes em Fábrica;  

b. Procedimentos de Testes dos Sistemas;  

c. Manuais de Operação e Manutenção dos equipamentos;  

d. Manuais de Referência de equipamentos;  

e. Liberação de Materiais/Equipamentos. 

 

A liberação de materiais/equipamentos dar-se-á após a execução da inspeção em 

fábrica (tendo sido sanadas quaisquer pendências identificadas durante a inspeção) quando 

então será emitido os documentos de Liberação de Materiais/Equipamentos. 

 

 

4.4. Critérios de Liberação de Sistemas  

Os critérios de liberação de sistemas estão definidos nos itens a seguir. 

 

4.4.1. Pré-Comissionamento  

Concluídos os trabalhos de instalação dos equipamentos, deve realizar a conferência 

das mesmas, quando são observados, entre outros, o cumprimento dos projetos executivos de 
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instalação, tais como: localização dos equipamentos, integridade dos equipamentos, diagramas 

de interligação, destinação de cabos, projetos de bandejamentos, etc. Tal conferência deve 

fazer parte dos Procedimentos de Testes, em forma de check-list, com tabelas e descrição de 

cada teste realizado.  

Os resultados dos testes em forma de relatório devem ser apresentados.  

 

4.4.2. Comissionamento  

O objetivo desta etapa é assegurar, através de testes de comissionamento em campo 

dos equipamentos, que o Sistema a ser colocado em operação comercial tem condições de 

operar integralmente de acordo com as Normas e exigências deste documento. 

 

Nesta etapa devem ser realizadas as seguintes atividades:  

a. Realização dos Testes de Comissionamento (Isolados e Integrados) do Sistema em 

Campo, incluindo as interfaces com demais Sistemas;  

b. Verificar a conformidade do funcionamento das interfaces;  

c. Corrigir as eventuais não conformidades detectadas na etapa de comissionamento. 

 
Nesta etapa deve ser gerado o Relatório e Folhas de Dados de Conclusão dos Testes 

de Comissionamento em Campo. 

 
 
4.5. Operação, Manutenção, Suporte e Assistência Técnica  

Nesta etapa devem ser realizadas as seguintes atividades: 

 

a. Eliminação de todas as não conformidades (pendências) restantes do projeto do 

SMT; 

b. Realização das atividades de revisão de documentação técnica decorrente do “As 

Built”; 

c. Execução das atividades de manutenção, suporte e assistência técnica determinadas 

no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento; 

d. Realizar as atividades relacionadas a garantia técnica quando solicitada e de acordo 

com o documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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Nesta etapa deve ser gerado o relatório de eliminação das conformidades (pêndências). 

 

 
4.6. Atividades Específicas Relacionadas ao SMT 

Devem ser realizadas as seguintes atividades: 

 

a. Elaboração dos estudos e simulações realizados no projeto executivo para 

determinação do dimensionamento do sistema como um todo, desde os 

equipamentos em corrente alternada (transformadores principais, disjuntores e todos 

os demais equipamentos), equipamentos em corrente contínua (retificadores, cabos 

alimentadores, disjuntores extra rápidos e rede aérea); 

b. Elaboração dos estudos de Coordenação das Proteções Elétricas; 

c. Elaboração do projeto executivo e toda documentação pertinente conforme descrito 

nestas Especificações. 

 

Deverá ser elaborado os estudos de coordenação da proteção elétrica, de forma a 

garantir a perfeita segurança dos equipamentos, dos usuários e dos operadores. O sistema de 

proteção deverá funcionar de forma seletiva, de modo que, em caso de defeito, seja efetuado o 

desligamento somente do circuito, equipamento ou barramento com defeito. Para isto, esse 

fornecimento deverá incluir a escolha dos relés e sua calibração. 

 

Deverá ser elaborado os estudos e o projeto básico de proteção das estruturas civis e 

instalações contra os efeitos das correntes de fuga provenientes do sistema de tração. Esse 

estudo deverá levado em consideração a concepção e projeto do sistema de aterramento do 

sistema elétrico das subestações. Deverá ainda ser levado em conta as interfaces e prever a 

integração do sistema de aterramento elétrico de potência com os demais sistemas de 

aterramento, tais como da rede aérea, sinalização e controle, descargas atmosféricas e 

instalações prediais, de responsabilidade de terceiros. 
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5. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  

 

5.1. Caracteristicas Operacionais Da Linha 

O Sistema de Transporte sobre trilhos compreenderá a implantação de 

aproximadamente 16,5 km, na Via W3 do DF – Trecho Asa Norte a Asa Sul, totalizando: 27  

estações, um pátio para manutenção e estacionamento de trens, 16 subestações retificadoras 

e um Centro de Controle Operacional – CCO, conforma abaixo apresentado (Plano de Via(PV) 

com locação aproximada das SRs. 
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5.2. Características gerais do sistema de alimentação elétrica 

O projeto do sistema de alimentação elétrica da Linha do VLT orientou-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).  

Serão previstas subestações retificadoras, que receberão alimentação da Rede de 

alimentação elétrica de Alta Tensão (SAT) na tensão de 13,8kV. A localização das subestações 

foi feita considerando a disponibilidade de área para instalação próxima ao traçado da linha.  

Deverá prever no seu fornecimento a eventual necessidade de instalação de filtros para 

minimização os níveis harmônicos gerados pelos grupos retificadores, os quais poderão afetar 

o desempenho dos componentes/equipamentos elétricos de baixa tensão do lado da corrente 

alternada.  

Desse estudo resultaram as soluções de subestações abrigadas em edifícios, 

localizadas nos canteiros centrais das avenidas ou abrigadas nas proximidades, em que se 

desenvolverá a linha do VLT. As subestações deverão empregar cubículos blindados e 

construção compacta (metalclad com disjuntor extraível) e os transformadores construídos para 

atender os requisitos desse tipo de instalação deverão ser isolados em todo o seu perímetro de 

forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas.  

Essas subestações retificadoras serão responsáveis pelo suprimento confiável e seguro 

da energia de tração, necessária à circulação de trens na Linha e no Pátio de Manutenção. As 

cargas de serviços auxiliares do Pátio e do CCO serão alimentadas através de uma subestação 

auxiliar, que por sua vez deverá ser alimentada através de uma subestação de 13,8 kV da 

Rede de Alta Tensão. 

Deverá levar em consideração quando a elaboração do projeto executivo de fabricação 

as facilidades para execução das atividades de manutenções preventivas e/ou corretivas, e 

principalmente na eventual necessidade de isolar de um circuito elétrico não implique na 

interdição total do conjunto de cubículos – 13,8 kV.  

Atenção especial deverá ser dada no projeto e fabricação do conjunto de cubículos 13,8 

kV, destinado ao Pátio de Manutenção. Dentro deste conjunto deverão ser previstos: 

 um subconjunto destinado a abrigar os equipamentos conectados ao barramento 

destinado alimentação do retificador;  
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 um subconjunto destinado a abrigar o disjuntor de interligação dos barramentos 

(retificador e auxiliar); e  

 

Deverá ser previsto um sistema de automático de transferência da alimentação entre os 

setores elétricos no caso de subtensão em uma das entradas da Rede de Alta Tensão, bem 

como os intertravamentos entre os disjuntores de entrada da concessionária afim de se evitar o 

paralelismo entre SE. 

O Sistema de alimentação Elétrica será dividido em 5 setores a saber: 

O suprimento de energia para alimentação dos trens deverá ser efetuado por um total de 

15 subestações retificadoras, localizadas preferencialmente nas proximidades de estações. O 

nível de tensão de tração será 750 Vcc.  

Em cada subestação Retificadora está prevista a instalação de um único grupo 

retificador e será composto por apenas um barramento de 13,8 kV e um barramento de 750 

Vcc. 

O regime de operação para o dimensionamento dos grupos retificadores seguirá a 

condição de operação do tipo " Heavy Traction" (norma IEC 60146).  

Para atendimento aos critérios operacionais acima deverão ser previstas lógicas de 

intertravamentos e automatismos entre os disjuntores das entradas de energia provenientes da 

Rede de Alta Tensão, entradas de cada uma das subestações ao longo do trecho e os das 

interligações dos setores. 

O projeto executivo de fabricação dos equipamentos do sistema elétrico devem ser 

baseados nos estudos e simulações elétricas, deve-se adequar as características de todos os 

equipamentos propostos com o objetivo de garantir seu perfeito funcionamento.  

Os transformadores dos retificadores deverão possuir tap's e comutadores apropriados 

para permitir a variação do nível de tensão de 13,8 kV, de maneira a otimizar o fluxo de 

potência, levando em consideração a regeneração de energia do sistema de tração, na 

configuração normal e com contingência.  

Os transformadores dos retificadores deverão possuir 2 enrolamentos secundários, um 

com ligação em triângulo e o outro em estrela de forma a resultar um efeito dodecafásico na 

retificação.  
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A alimentação da rede aérea, na saída da subestação Retificadora deverá ser efetuada 

por dois disjuntores extra rápidos com proteções di/dt, todos instalados em cubículos na área 

da subestação.  

O regime de tração será do tipo “Heavy Traction”, Classe VI, de acordo com as 

recomendações da norma IEC 60146.  

Uma das subestações retificadoras será instalada no interior do Pátio de Manutenção, 

que alimentará as linhas internas ao Pátio, com seccionamentos independentes para a Linha e 

para o Pátio. 

O fornecimento de energia para os trens é feito por rede aérea em corrente contínua na 

classe de tensão de 750 Vcc, alimentada conforme descrito nos parágrafos imediatamente 

anteriores por intermédio dos disjuntores extra rápidos e contatores das subestações 

retificadoras. 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 é 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. O conceito operacional principal consiste em 

dividir a rede em vários trechos, delimitados por seccionamentos através de lâmina de ar ou 

isoladores de seção, mantidos interligados ou não por meio de chaves seccionadoras, 

monitoradas pelo CCO. O comprimento ideal dos trechos deve ser feito de modo a adaptar a 

resistência linear da rede, para permitir boa detecção, pelos dispositivos de proteção extra 

rápidos, de curtos-circuitos na linha.  

As operações são orientadas com vistas à necessidade de conectar ou isolar 

eletricamente seções da rede aérea, dentro de sequências preestabelecidas. Deste modo, 

permite-se, com segurança, a busca e isolamento de defeitos permanentes na linha, execução 

de serviços provisórios na rede ou liberação da circulação temporária dos trens em via única, 

por ocasião de operação degradada. 

As alimentações elétricas das estações serão alimentadas diretamente da rede de 

distribuição de Baixa Tensão da Concessionária de energia elétrica local (CEB). Essas 
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alimentações não fazem parte do escopo desta Especificação. Está prevista tensão secundária 

de distribuição, com fornecimento em tensão secundária de distribuição em 380/220 Vac.  

As estações receberão alimentações diretamente da 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. Para tanto, será previsto um Posto 

de Controle Centralizado de Alimentação Elétrica no Centro de Controle Operacional (CCO), 

em edifício instalado no Pátio de Manutenção, munido de console com teclado e monitor de 

vídeo, reunindo todas as informações necessárias para o controle, supervisão e comando das 

subestações. As seccionadoras de rede aérea não possuirão comando remoto pelo CCO 

apenas a supervisão. Esse posto de controle do CCO não faz parte do escopo desta 

Especificação.  

Deverá existir também um Posto de Supervisão e Controle Local das subestações 

retificadoras, no complexo de manutenção, integrado ao sistema de proteção, que permitirá o 

comando e supervisão dos estados dos equipamentos de manobra, o armazenamento da 

sequência de eventos, o diagnóstico e o levantamento de estatísticas. 

Todo o sistema de aquisição de dados responsáveis pela automação, supervisão e 

controle das Subestações deverão ser integrados pelo Sistema de Transmissão de Dados da 

Linha. Portanto, o processo de comunicação entre os equipamentos das Subestações distintas 

deverá possuir compatibilidade com o Sistema de Transmissão de Dados no que se refere a 

requisitos de velocidade, disponibilidade e taxa de erros definidos pelas necessidades do 

sistema. 

Já para os sistemas de proteções emergenciais de Média tensão e Tração (intertripping) 

deverão ser interligadas, através de cabos ópticos. 

 

5.2.1. Transferência Automática de Setores 

A transferência automática de Setores (TAS) é responsável por garantir maior 

disponibilidade no sistema de energia através de manobras dos disjuntores de Média Tensão 
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de forma rápida e segura. Estrategicamente, devem exister disjuntores dedicados para esse 

sistema de socorro que estão disponibilizados em cada setor elétrico. 

Deverá existir intertravamento do sistema para que não haja paralelismo entre os 

setores elétricos. 

A comunicação entre os sistemas será realizada através das fibras ópticas dedicadas 

para esse sistema.  

 

5.3. Sistema de controle e supervisão 

 

5.3.1. Generalidades 

As Subestações Retificadoras deverão ser dotadas de um Sistema coordenado e 

dedicado de comando, controle, proteção e de supervisão digital, estruturado de forma a 

permitir o comando, controle e supervisão de toda a Subestação a partir do Centro de Controle 

Operacional (CCO). 

O sistema deverá possuir arquitetura funcional distribuída, conforme exposto a seguir: 

Deverão existir dois níveis de controle e supervisão para as Subestações a saber: a 

nível de bay (Baia/Compartimento/Linha de entrada ou saída de um circuito elétrico) e a nível 

de subestação. Todas as funções de comando, controle, proteção e supervisão, bem como as 

de intertravamento deverão ser efetuadas por unidades autônomas em nível de bay, que 

deverão manter suas funções independentemente da perda de outras unidades em nível de 

bay ou da unidade de nível hierárquico superior que controla e supervisiona a subestação 

como um todo. 

Esta última unidade denominada de Subsistema de Controle Local será dotada de um 

controlador lógico programável (CLP) e de uma Interface Homem-Máquina com recursos 

operacionais e telas específicas apropriadas para operação da Subestação quando em modo 

de controle local, no complexo de manutenção. O Subsistema de Controle Local possuirá 

também uma Unidade Terminal Remota (incluída no Escopo de Fornecimento do CCO) para 

comunicação com o Centro de Controle Operacional. O Subsistema de controle local ficará, 

fisicamente, dentro de um rack (PCE – Painel de Controle de Energia) nas salas técnicas das 

subestações, ao longo das vias. 

Deverão ser previstas unidades autônomas para cada cubículo de entrada e saída de 

linha de 13,8 kV, bem como uma para os cubículos de saída dos transformadores. 
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As unidades deverão se comunicar serialmente, através de fibras ópticas, entre si e com 

os centros remotos de controle e supervisão. 

Deverá ser fornecida uma unidade de microcomputador portátil do tipo "lap top", com 

capacidade suficiente para desempenhar as funções de testes e diagnostico da subestação a 

partir dos painéis instalados em cada bay, com monitor colorido de alta resolução, teclado, 

compatibilidade com o software fornecido, memória de disco rígido, unidade de disco flexível e 

saída serial com acessórios para a conexão ao sistema. 

Através do Subsistema de Controle Local, deverão ser executadas, porém não de forma 

limitativa, as seguintes funções: 

 Todas as transferências automáticas requeridas nas subestações;  

 A operação e controle de todos os equipamentos de energia;  

 A supervisão de todos os dispositivos e equipamentos do sistema de serviços 

auxiliares que são vitais para a operação da subestação, a nível local e remoto;  

 Todos os intertravamentos e bloqueios requeridos nas subestações; 

alternativamente, esses intertravamentos e bloqueios poderão estar descentralizados, sendo 

executados através dos relés multifunção associados;  

 Medição de energia a nível local; 

 Ajuste das proteções numéricas através de programas residentes na IHM do 

Subsistema de Controle Local ou pelo Lap Top conectado diretamente em cada bay, na 

condição off-line; 

  Permitir a transferência de arquivos de ajuste das proteções através de um Lap 

Top, separadamente por bay, para as várias proteções, e por meio de entradas seriais que 

deverão ser disponíveis para tal fim;  

  Tratamento de todos os alarmes e eventos, a nível local e envio ao CCO para 

tratamento remoto;  

  Tratamento sequencial de eventos e falhas em ordem cronológica e envio ao 

CCO para tratamento remoto;  

  Permitir oscilografia a nível local, quando da atuação das proteções diferenciais e 

de sobrecorrente direcional;  

  Auto supervisão;  

  Supervisão de consumo e demanda de forma local e envio ao CCO para 

gerenciamento remoto;  
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  Interfaces com o Sistema de Transmissão óptico; 

  Receber os sinais das seccionadoras de rede aérea. Esses equipamentos não 

receberão comandos remotos. Sua operação será realizada manualmente no local. 

 

Todos os dispositivos e equipamentos necessários para execução das funções 

requeridas deverão estar inclusos no fornecimento. 

O sistema deverá ter incorporado todas as características necessárias para o 

atendimento a requisitos de segurança típicos para a execução da aquisição de dados, 

execução de comando, controle e intertravamentos, execução de comunicação e IHM, 

inerentes à implantação de um sistema de controle e supervisão digital em uma subestação 

elétrica de um sistema de transporte de massa. 

Entre os requisitos de segurança deverão estar incluídos, no mínimo: 

 Proteções contra comandos indevidos;  

 Supervisão dos intertravamentos e bloqueios executados, com acionamento de 

alarmes, sempre que os intertravamentos ou bloqueios forem alterados;  

 Lógica dos circuitos de intertravamentos e bloqueios executada sempre a favor da 

segurança; ou seja, no caso de falha, deverá ser impedida a ocorrência de manobras erradas;  

 Execução de comando no local, somente após a realização da consistência do 

mesmo; 

Entradas e Saídas:  

 Deverá ser previsto somente um conjunto de entradas e saídas, que poderão ter 

contatos duplicados em situações vitais.  

 Deverão ser previstas entradas digitais e analógicas para aquisição de dados, e 

saídas para os alarmes, sinalizações e comandos dos equipamentos da subestação, através 

das unidades autônomas de comando, supervisão e proteções numéricas associadas a cada 

bay.  

 As entradas e saídas digitais deverão ter isolamento óptico dos circuitos externos;  

 Se transdutores forem aplicados, as entradas e saídas analógicas deverão ser 

adequadas para conexões de circuitos de medição de corrente de 4 a 20 mA c.c.;  

 Todas as entradas digitais serão provenientes de contatos externos 

independentes e livres de potencial;  
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 Deverão ser disponibilizados todos os recursos necessários para que o 

Subsistema de Controle Local possa executar as funções de controle e supervisão da 

Subestação.  

 A IHM do Subsistema de Controle Local possuirá recursos para operação da 

Subestação com telas operacionais principais e telas gerais e específicas;  

 Software: 

O "software" de controle desenvolvido pela Contratada e aplicado nos equipamentos da 

Subestação deverá ser aprovado pela Contratante e atender aos seguintes requisitos básicos:  

 Deverá utilizar programação em linguagem de alto nível;  

 Deverá ter programação e monitoração através de qualquer micro padrão PC ou 

compatível;  

 Deverá registrar os eventos, tais como alarmes, estados e posições, com uma 

resolução de, no máximo, 10 ms.;  

 Deverá registrar os eventos de falhas;  

 O software deve dispor de ferramentas para gerenciamento de registros de alarme, 

eventos, logs de ação, gráficos em tempo real e medições de energia. Na visualização deverá 

conter um filtro por sistema; data e horário para facilitar o usuário na pesquisa.  

 Deverá armazenar as informação, todos os dias, das 00:00:01 às 24:00:00 todos 

os eventos, alarmes, logs de ação, gráficos de energia em formato xls ou pdf nomeado com a 

data (ano/mês/dia).  

 Deverá efetuar o gerenciamento e a supervisão de demanda através de medições 

analógicas ou digitais com informações que deverão ser disponibilizadas ao Subsistema de 

Controle Local para tratamento local e enviadas para o Centro de Controle Operacional (CCO);  

 Deverá ativar todos os alarmes e sinalizações, e executar todos os comandos do 

sistema de 13,8 kV da subestação;  

 

O Software deverá dispor de recursos de diagnóstico em tempo real capaz de indicar 

exatamente o cartão ou módulo substituível com defeito, de um modo único e infalível.  

Nota: O Sistema de Alimentação Elétrica deverá ser concebido de forma tal que, na 

eventualidade de ocorrência de falhas que inviabilizem o controle e supervisão das 

Subestações Retificadoras tanto pelo CCO quanto pela IHM do Subsistema de Controle Local, 
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deverá ser possível manter as Subestações em operação em modo local, a partir de 

acionamentos operacionais realizados nos painéis de controle das próprias Subestações. 

 

5.3.2. Centralização Operacional  

A centralização no âmbito interno às subestações deverá ter como finalidade a troca de 

informações entre elementos situados em diferentes cubículos e/ou painéis de forma a 

selecionar o equipamento a ser atuado, assim como, sintetizar as informações necessárias 

para atuar em vários equipamentos simultaneamente em caso de bloqueio de barramento. 

Deverão ainda, receber sinais de comando provenientes de outros pontos da Subestação e 

transmiti-los aos equipamentos envolvidos.  

Externamente as subestações deverão receber sinais de comando provenientes do CCO 

e transmiti-los aos equipamentos envolvidos.  

A lógica e a filosofia de funcionamento, a serem implementadas em nível da 

Subestação, deverão ser como descritos a seguir:  

 Selecionar a abertura dos disjuntores quando da sensibilização das proteções, 

excitando os sistemas lógicos e verificando as condições previamente impostas para a atuação 

de cada disjuntor;  

 Bloquear o barramento atuando em todos os disjuntores conectados a ele no caso 

de curto-circuito no barramento ou de atuação "breaker-failure" de um dos disjuntores;  

 Condicionar o fechamento dos disjuntores ao rearme dos bloqueios das 

respectivas proteções;  

  Receber os sinais de comando local pelo Subsistema de Controle Local ou 

remoto pelo CCO e, enviá-los aos equipamentos envolvidos;  

  Receber as sinalizações e alarmes provenientes dos equipamentos e enviá-los 

ao CCO.  

 
6. SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS DAS ESTAÇÕES E PÁTIO  

 

As Subestações Retificadoras terão seus equipamentos instalados em edifício, conforme 

apresentado no Diagrama Unifilar das SRs. Serão instaladas 15 subestações retificadoras ao 

longo da linha e uma subestação retificadora no interior do Pátio de Manutenção, que suprem 

de energia para a Rede Aérea de Tração.  

200



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

Os equipamentos das Subestações Retificadoras compreendem desde os cubículos de 

13,8 kV, até os contatores de equalização da rede aérea de tração, estando todos estes 

equipamentos instalados no interior da Subestação.  

Deverá ser executado o lançamento dos cabos alimentadores, desde as chaves 

seccionadoras e os contatores de equalização dos alimentadores, até a rede aérea de tração.  

 

6.1. CUBÍCULO 

 

6.1.1. Características Construtivas 

Os cubículos deverão ser do tipo "Metal-Clad" de acordo com as Normas IEEE 

C37.20.1, NBR IEC 62271 e IEEE C37.20.3. Deverão ser de construção compacta adequada 

para instalação em edifício, completamente fechados em todos os lados, inclusive a parte 

superior, com chapa metálica, cujo interior deverão todos os equipamentos elétricos.  

Preferencialmente deverá ser escolhido o SF6 com o meio isolante, deverão ser 

previstos pressostatos com dois níveis de atuação em cada compartimento. Estes níveis 

deverão representar um nível para alarme e outro para desenergização do cubículo e ser 

indicados local e remotamente nos postos de supervisão do sistema elétrico. 

Deverão ainda ser previstos janelas transparentes para inspeção visual dos 

equipamentos instalados em cada compartimento/cela. 

Deverá ser prevista instalação afastada da parede para os cubículos de forma a permitir 

a circulação de equipamentos e pessoal para manutenção. 

Os cubículos de entrada de energia elétrica 13,8 kV deverão ser fornecidos de acordo 

com os padrões e características construtivas exigidas nas Especificações Técnicas vigentes 

da concessionária CEB. 

Os transformadores de serviços auxiliares 13,8-0,38/0,22 KV, a serem instalados nas 

salas técnicas, deverão alimentar as cargas dos serviços auxiliares propriamente ditos, das 

subestações retificadoras, o sistema de iluminação e as tomadas de serviço. 

O acesso às partes internas dos cubículos deverá ser através de portas ou painéis 

removíveis, projetados de modo a facilitar, de maneira simples, racional e segura a 

manutenção ou eventual remoção dos componentes. 

Deverão ser do tipo auto suportado, perfeitamente rígidas e previstas para permitir 

ampliações fáceis. 
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Deverá haver reforço adequado para as portas ou painéis que eventualmente forem 

usados como suportes para equipamentos. 

No interior de uma mesma unidade deverão ser previstas separações em chapa 

metálica, formando compartimentos separados para os diversos equipamentos, tais como os 

transformadores de corrente, fusíveis, disjuntores, barramentos, terminações, equipamentos de 

proteção, comando e controle digitalizados, interfaces ópticas e outros. Essas chapas deverão 

ser ligadas à barra de aterramento do cubículo. 

Cada cubículo deverá abrigar os equipamentos de seu respectivo sistema de comando, 

controle e proteção e dos seus circuitos de força e controle. O sistema deverá ser instalado no 

compartimento interno superior frontal do cubículo. Especial atenção deverá ser dada à 

blindagem desse compartimento de equipamentos digitalizados e interfaces ópticas, quanto ao 

aterramento elétrico e interferências eletromagnéticas. 

Entre as partes removíveis e as estacionárias deverão ser instaladas janelas corrediças 

que se fechem automaticamente, quando um equipamento removível for retirado. 

A parte posterior deverá ser protegida por chapa aparafusada subdividida em duas 

partes, tendo, à inferior, dimensões compatíveis com o grau de manutenção requerida pelo 

cubículo. 

Caso necessário, o equipamento deverá ainda ser provido de grade de proteção, o que 

impedirá o contato acidental nas partes vivas após a abertura das chapas removíveis. 

Todas as portas deverão ter trincos e fechaduras com chaves idênticas. Para facilitar os 

trabalhos de inspeção e manutenção, as portas deverão ter travadores de posição que as 

possam manter abertas, quando desejado. 

Os cubículos deverão ser projetados e fabricados de modo a ser possível sua ampliação 

pela simples adição de cubículos idênticos nas extremidades, e de tal modo que não permita, 

no caso de incêndio, que as chamas se propaguem aos cubículos adjacentes e aos outros 

compartimentos do próprio cubículo. 

Os cubículos deverão apresentar construtivamente, o maior grau possível de segurança 

para o pessoal da manutenção. 

O barramento deverá ser constituído por perfis de cobre eletrolítico, adequadamente, 

fixados para resistir aos esforços das máximas correntes de curto-circuito especificadas. O 

barramento deverá ser previsto para uma corrente permanente de 1.200 A, com máxima 
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elevação de 40 ºC sobre uma temperatura ambiente exterior de 40 ºC. As extremidades e 

derivações do barramento deverão ser prateadas. 

Cada condutor do barramento, bem como os diversos elementos de ligação aos 

equipamentos primários, juntas e derivações deverão ser completamente isolados 

eletricamente, na classe 15 kV, com material adequado tipo epóxi ou termocontrátil. As 

emendas e derivações deverão, também, ser isoladas com o mesmo nível de isolamento do 

barramento. 

O gás isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas 

comprovadamente satisfatórias. Deverá ser não propagador de chamas, resistente à formação 

de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e adequados às condições da 

instalação. 

O projeto, a construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento, 

deverão levar em conta as contrações e expansões dos materiais devidas às variações de 

temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica, e dos meios 

isolantes. 

As entradas e saídas dos cabos de energia de 13,8 kV deverão ser feitas pela parte 

inferior dos cubículos. Para estes cabos, deverão ser previstas terminações, conectores e 

todos os acessórios de fixação para cabos de cobre. 

A Proponente determinará as seções e quantidades estimadas dos cabos de 13,8 kV e 

seus acessórios através dos desenhos referenciados nesta especificação. 

As entradas e saídas dos cabos de força, controle e comunicação com os equipamentos 

e circuitos externos deverão ser feitas, também, pelas bases dos cubículos, os quais deverão 

estar providos de blocos de réguas terminais com as seguintes características: 

 Terminais com parafuso, do tipo protegido e de fixação indireta tipo prensa-fio; 

 Capacidade de corrente de 20 A; 

 Não deverá ser ligado mais de 1 (um) fio em cada ponto de ligação do borne; 

 O isolamento entre terminais, e entre terminais e terra, deverá ser superior a 100 

MΩ e suportar tensão de ensaio não inferior a 2.500 V, 60 Hz, por um minuto; 

 Cada terminal, assim como cada bloco de terminais, deverá ser identificado por 

meio de dígitos, de maneira clara, visível e indelével. 
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Os terminais deverão ser de tipo maciço, em liga anticorrosivo, adequados para garantir 

contatos perfeitos e seguros mesmo em caso de vibrações, deslocamentos e variações 

térmicas. Deverá ser evitada a possibilidade de curtos-circuitos contra terra e entre terminais. 

Em todos os blocos de terminais deverão ser fornecidos 20% (vinte por cento) de bornes 

em excesso para cada tipo utilizado, com um mínimo de 4 (quatro), deixados à disposição. 

As ligações internas dos cubículos, totalmente executadas na fábrica, deverão ser 

claramente identificadas com etiquetas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas 

designações dos bornes terminais. Estes cabos deverão correr em canaletas especialmente 

previstas para este fim e não poderão apresentar emendas ou derivações. 

A fiação elétrica interna poderá ser executada com cabos de cobre trançados com seção 

de 1,5 mm² ou menor para circuitos de sinalização e alarmes e não inferior a 6 mm² para os 

circuitos dos TCs, alimentação em 220 Vca (No Break) para as estações e 125 Vcc para o 

Pátio de Manutenção. 

A fiação elétrica interna deverá atender aos requisitos das normas NBR NM 247-3, NBR 

7289 e NBR 7290. 

A fiação óptica interna deverá ter dutos diferenciados da fiação elétrica e sua montagem 

deverá evitar cantos vivos da chaparia dos cubículos, assim como esforços de tração e 

cisalhamento prejudiciais ao meio óptico. 

A fiação óptica externa aos cubículos deverá possuir capa de proteção e elemento de 

tração longitudinal adequados para serem lançados no porão de cabos. 

Outros cabos compatíveis com o sistema digital poderão ser aceitos mediante análise e 

aprovação da Contratante. 

A fim de facilitar a identificação dos circuitos, deverá ser usado o seguinte código de 

cores:  

 Vermelho: para o circuito de transformador de potencial; 

 Azul-escuro: para o circuito de corrente contínua; 

 Preto: para o circuito de transformador de corrente; 

 Verde: para o circuito de aterramento; 

 Amarelo: para o circuito de corrente alternada; 

 Azul-claro: para o circuito de neutro; 

 Laranja: para os circuitos ópticos. 
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As ligações entre cubículos deverão ser realizadas por meio de réguas terminais, clara e 

igualmente identificadas, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação na obra. 

Além deste tipo de ligação, deverão, em alguns casos, serem previstos barramentos blindados 

para interligação dos circuitos de força. Os cabos de comunicação deverão ter blindagem 

compatível com as necessidades de isolação a interferências eletromagnéticas. 

Deverão ser fornecidos bornes curto-circuitáveis para os circuitos conectados em TCs. 

Cada cubículo deverá conter em seu interior tomadas de serviços para manutenção 

220Vca e lâmpadas fluorescentes de 220 Vca, de partida rápida, instaladas na parte superior e 

controladas por uma chave fim de curso, localizada na parte interna de cada porta. A 

alimentação desses componentes deverá ser retirada do serviço auxiliar da estação. 

Deverão ser incluídos, também, aquecedores contra umidade, em quantidade e potência 

a serem definidas pelo Fabricante, com dispositivos de isolamento, fusível de proteção e 

dispositivos para a inserção e desinserção automáticas. A alimentação desse componente 

deverá ser retirada do serviço auxiliar da estação. 

Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico contínua, ao longo de cada conjunto 

de cubículos, de seção transversal mínima de 100 mm², para permitir o aterramento dos 

cubículos. Esta barra deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, 

aparafusados, próprios para cabos de cobre nu de seção até 95 mm². 

Somente para o Pátio de Manutenção os circuitos de comando e controle serão todos 

alimentados em corrente contínua, com tensão nominal de 125 Vcc e faixa de operação de 

+8% a -15%. A mesma alimentação estará disponível para os circuitos de sinalização e de 

alarmes. A tensão contínua poderá apresentar fator de ondulação ("ripple") de até 5% do valor 

nominal. Já para as estações a alimentação de todo comando, sinalização e controle serão em 

220Vca monofásico com faixa de operação de +8% a -15% proveniente de um No-break 

exclusivo para a Média Tensão e Tração. 

Deverão ser previstos bornes adequados para conexão de instrumentos portáteis. 

Para efeito de manutenção, deverão ser previstas indicações para os cabos e 

barramentos em tensão. 

Os cubículos e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de 

identificação com as mesmas designações nos desenhos, de modo a permitir fácil 

identificação. Estas placas deverão ser de plástico apropriado, de cor preta, com 

aproximadamente 3,0 mm de espessura, e legenda em letras de cor branca. Deverão ser 
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gravadas pelo fornecedor em língua portuguesa, após a apresentação dos arranjos dos 

cubículos. Os equipamentos e dispositivos dos cubículos deverão, também, possuir 

identificações individuais coladas ou gravadas nos mesmos de forma indelével. 

Na parte externa e frontal dos cubículos deve-se conter um sinótico (unifiliar) da linha 

fixado na porta dos cubículos. Esse sinótico tem por finalidade facilitar a visualização do 

operador e minimizar erros de manobras. 

Todas as partes iguais dos cubículos deverão ser intercambiáveis. 

6.1.2. Características Técnicas  

Os cubículos blindados de 13,8 kV e seus sistemas de comando, proteção e controle 

deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as prescrições da norma IEEE 

C37.20.1 ou NBR IEC 62271. 

 

6.1.3. Circuitos de Potência 

 Tensão nominal: 13,8 kV (eficaz); 

 Frequência nominal: 60 Hz; 

 Tensão máxima de operação: 15 kV (eficaz); 

 Corrente nominal do barramento: 1200 A (eficaz); 

 Corrente suportável nominal de curta duração (kA/1 s): 16 kA; 

 Valor de crista da corrente suportável (kA): 40 kA; 

 Tensão suportável nominal a impulso atmosférico; 

 Onda plena a 1,2 x 50 μs: 95 kV (crista); 

 

6.1.4. Circuitos de Controle 

 Corrente secundária nominal dos transformadores de corrente: 5 A (eficaz); 

 Tensão secundária nominal dos transformadores de potencial: 115/ V (eficaz); 

 Tensão nominal de alimentação em CC: 125 Vcc (Somente o Pátio); 

 Tensão de nominal de alimentação em CA: 220Vca (Para Estações); 

  Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min: 2500 Vca; 
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Os cubículos deverão se apresentar isentos de corona em 13,8 kV, tanto visuais como 

audível, tanto fase-fase como fase-terra. Esta exigência aplica-se a todos os componentes 

primários, inclusive transformadores para instrumentos. 

 

6.2. Equipamentos Internos aos Cubículos 

 

6.2.1. Disjuntores  

6.2.1.1. Generalidades  

Os disjuntores deverão ser tripolares, instalados no interior das celas dos cubículos de 

13,8kV. 

Os disjuntores deverão ser isentos de vibrações e excessivo desgaste das partes 

móveis em quaisquer condições de funcionamento e carga. 

Os disjuntores deverão interromper qualquer corrente de defeito de até 100% da 

capacidade de ruptura nominal (com qualquer fator de potência), bem como as correntes 

magnetizantes dos transformadores e as potências de energização dos cabos de 13,8kV, 

compostos no pior caso por cabos singelos de cobre de seção 95 mm² por fase, isolados na 

classe 15 kV, com percurso aproximado de 2 km, sem que se verifiquem sobretensões de 

manobras perigosas, reignição, arcos externos e nem causar outros danos. 

O acesso aos contatos principais, tanto para manutenção como para eventuais reparos, 

deverá ser fácil. 

O disjuntor deverá possuir indicação local e à distância das posições "aberto" ou 

"fechado". 

O disjuntor deverá ser operado por mecanismo a mola (manobra a energia acumulada), 

sendo previsto o carregamento da mola automaticamente por meio de motor e manualmente 

mediante alavanca ou manivela, sendo prevista indicação de armazenamento de energia no 

mecanismo. Para o comando através de alavanca ou manivela deverá ser previsto um 

dispositivo que exclua o comando elétrico. 

O comando das manobras deverá ser remoto, devendo, entretanto, ser incluído no 

próprio cubículo de 13,8 kV um dispositivo para comando local. O comando remoto e o 

comando local deverão ser mutuamente exclusivos, através de uma chave seletora "Local-

Remoto" instalada em cada cubículo, com contatos para sinalização de cada posição da chave. 

Cada disjuntor deverá ser equipado com um contador de número de manobras. 
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A operação do disjuntor, uma vez iniciada, deverá ser completada sob quaisquer 

circunstâncias, bem como deverá possuir características de disparo elétrica e mecanicamente 

livre, e anti-bombeamento. As partes mecânicas do dispositivo de comando deverão operar 

seguramente, evitando afrouxamento. 

 

6.2.1.2. Dados de Projeto 

Os disjuntores deverão obedecer aos requisitos das normas NBR 9112, IEC 62271-102 

(IEC 56) ou IEEE C37.20.1, e às características aqui especificadas: 

 Tensão nominal: 13,8 kV (eficaz); 

 Tensão máxima de operação: 15 kV (eficaz); 

 Nível básico de impulso, 1,2x50 μs: 95 kV (crista); 

 Frequência nominal: 60 Hz. 

 

Corrente nominal eficaz (conforme unifilares típicos das subestações retificadoras): 

 TIPO I: 800 A (eficaz); 

 Corrente suportável nominal de curta duração (kA/1 s): 20 kA; 

 Valor de crista da corrente suportável (kA): 50 kA; 

 Tempo nominal total de desligamento, não superior a: 5 ciclos. 

 

Ciclo nominal de manobras: 

 C-Fechamento (“closing”), O-Abertura (“opening”): O-3min-CO-3min-CO; 

 Tensão de comando: 125 Vcc (Pátio); 

 Tensão de comando: 220Vca (Estações). 

 

 

6.2.1.3. Contatos Auxiliares 

Os disjuntores deverão ter no mínimo 24 (vinte e quatro) contatos auxiliares para 

sinalização e intertravamento sendo 12 (doze) NA e 12 (doze) NF, compatíveis com as 

características dos circuitos elétricos aos quais estarão conectados. 

Para o pátio de manutenção, a tensão de comando dos disjuntores deverá ser de 125 

Vcc, sendo os limites para o perfeito funcionamento do mecanismo de operação de: 
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 Bobinas: 138 a 94 Vcc (1,1 Vn a 0,75 Vn); 

 Motores: 138 a 100 Vcc (1,1 Vn a 0,80 Vn). 

 

Já para estações a tensão de comando dos disjuntores deverá ser de 220 Vca 

monofásico, proveniente de um No Break Exclusivo de 2KVA com autonomia de 2 horas, sendo 

os limites para o perfeito funcionamento do mecanismo de operação de: 

 Bobinas: 139,7 a 95,3 Vca (1,1 Vn a 0,75 Vn); 

 Motores: 139,7 a 101,6 Vca (1,1 Vn a 0,80 Vn). 

 

Deverá haver ainda um dispositivo de mínima tensão, que abrirá o disjuntor quando 

houver falta de tensão no seu circuito de comando em corrente contínua para o pátio e corrente 

alternada para as estações. 

 

6.2.1.4. Posição dos Disjuntores  

Os disjuntores deverão indicar o seu estado operacional – “Aberto/Fechado”, 

“Local/Remotamente” e “Inserido/Teste ou Extraído”. 

 

6.2.1.5. Bloqueio Mecânico  

O conjunto cubículo-disjuntor deverá possuir, também, sistema de bloqueio mecânico 

que impeça a execução de manobras indevidas. 

 

 

6.2.2. Transformadores de Corrente  

6.2.2.1. Generalidades  

Os transformadores de corrente deverão ser monofásicos e previstos para instalação no 

interior das celas as quais deverão estar completamente fechadas, sendo previstos somente os 

acessos às fiações dos terminais secundários.  
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6.2.2.2. Dados de Projeto  

Os transformadores de corrente deverão obedecer aos requisitos das normas NBR-6856 

e às características aqui especificadas: 

  Tensão nominal da rede: 13,8 kV (eficaz); 

  Correntes primárias dos TC´s (conforme unifilares típicos das subestações 

retificadoras): 

o TC’s dos cubículos de entrada de 13,8 kV (proteção): 600 A; 

o TC´s dos cubículos das linhas dos circuitos de distribuição (proteção e medição): 

800-5-5 A; 

  TC´s dos cubículos das linhas das linhas das entradas (proteção): 800-5 A; 

 TC´s dos cubículos dos grupos retificadores (proteção e medição): 300-5 A e 200-

5A; 

  Corrente suportável nominal de curta duração (kA/1s): 20 kA; 

  Valor de crista da corrente suportável (kA): 50 kA; 

  Fator térmico nominal: 1,2; 

  Corrente secundária nominal: 5 A (eficaz); 

  Classe de exatidão e carga nominal ABNT:  

o Para relés........................ 10 B 100; 

o Para medição.................. 0,6-C50. 

 

As correntes primárias indicadas são orientativas. No desenvolvimento do projeto 

executivo o Fornecedor deverá definir as correntes primárias adequadas para cada local de 

aplicação dos transformadores de corrente, objetivando a perfeita coordenação e confiabilidade 

do sistema de proteção. 

 

6.2.3. Transformadores de Potencial  

6.2.3.1. Generalidades  

Os transformadores de potencial deverão ser monofásicos e previstos para instalação no 

interior das celas as quais deverão estar completamente fechadas, sendo previstos somente os 

acessos às fiações dos terminais secundários.  
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6.2.3.2. Dados de Projeto  

Os transformadores de potencial deverão obedecer aos requisitos das Normas NBR-

6855 e às características aqui especificadas: 

  Tensão nominal da rede: 13,8kV (eficaz); 

  Tensão primária: 13,8kV (eficaz); 

  Ligação primária: fase/terra; 

  Número de enrolamentos secundários: 2; 

  Relação nominal: 120:1; 

 Classe de exatidão e carga nominal ABNT: 

o Para medição......................... 0,6P75; 

o Para proteção......................... 3P12,5. 

 

6.2.3.3. Detectores de Presença de Tensão  

Deverão ser propostos detectores de tensão para o controle da existência, ou ausência, 

de tensão nas linhas de 13,8 kV. Os detectores de tensão deverão ser constituídos por 

reveladores capacitivos, isolados com resinas sintéticas, a conectar-se entre fase e terra. 

Tais reveladores deverão alimentar uma sinalização luminosa que proporcione uma 

visualização segura da existência de tensão nos cabos de 13,8 kV a uma distância de, no 

mínimo, 5 metros. 

 

6.2.3.4. Fusíveis  

Os transformadores de serviços auxiliares deverão ser protegidos com fusíveis, 

limitadores de corrente, de alta capacidade de ruptura.  

 

6.2.4. Para-raios  

Deverão ser da classe distribuição, tipo óxido de zinco, um para cada fase. Os para-

raios deverão possuir meios adequados de aterramento.  
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6.2.4.1. Dados de Projeto  

Os Para-raios deverão obedecer aos requisitos das Normas NBR-6855 e às 

características aqui especificadas: 

 Tensão nominal do pára-raios:12kV (eficaz); 

  Frequência nominal: 60Hz; 

 Corrente nominal de descarga: 10 kA: 

 Inclinação da frente da tensão de impulso atmosférico cortada na frente: 150μs; 

 

6.2.5. Transformadores de Distribuição 13,8 - 0,38/0,22 kV 

6.2.5.1. Generalidades 

Os transformadores em questão deverão ser projetados. construídos e ensaiados de 

acordo com as prescrições da Norma NBR 5356 exceto quando especificado de outra forma. 

Potência nominal contínua, sob tensão e frequência nominais, sem ultrapassar os limites 

de temperatura estabelecidos: 

A relação de tensão deverá ser de 13,8 +/- 2 x 2,5% - 0,38/0,22 kV. As potências dos 

transformadores foram determinadas considerando as cargas dos serviços auxiliares e 

condições operacionais. 

Os enrolamentos deverão ser do tipo convencional, encapsulados em isolação sólida. O 

resfriamento dos transformadores deverá ser feito naturalmente, pelo próprio ar ambiente. 

Os transformadores deverão funcionar com potência nominal, em serviço contínuo, sem 

ultrapassar uma elevação de temperatura máxima prevista nas normas para os materiais 

isolantes utilizados na sua fabricação. 

Os transformadores deverão suportar picos de carga diários sem prejuízo da vida útil. 

Os transformadores deverão ser trifásicos, com as seguintes ligações: 

 Enrolamento primário: triângulo; 

 Enrolamento secundário: estrela com neutro acessível para ser solidamente 

aterrado; 

 Grupo de ligação: 30 graus. 

 

6.2.5.2. Dados do Projeto 

 Potência Nominal: 75kVA (subestações retificadoras) e 1.250 kVA (Pátio); 

212



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

 Tensão nominal em vazio:  

o Enrolamento primário: (13,8 ± 2 x 2,5%) kV (eficaz); 

o Enrolamento secundário: 0,38-0,22 kV (eficaz); 

 Classe de tensão de isolamento nominal:  

o Enrolamento primário (isol. total): 17/24,2 kV (eficaz); 

o Enrolamento secundário (isol. total): 1,2 kV (eficaz); 

 Tensão suportável nominal a 60 Hz durante 1 (um) minuto (primário): 50 

kV(eficaz); 

 Tensão suportável nominal a 60 Hz durante 1 (um) minuto (secundário): 10 

kV(eficaz); 

 Frequência nominal: 60 Hz; 

 Grupo de ligação: .Dyn1; 

o Alta Tensão: Triângulo; 

o Baixa Tensão: Estrela com neutro solidamente aterrado; 

 Tensão de curto-circuito, referida à potência nominais do enrolamento a 115°C: 

5,75%; 

 Nível máximo de descargas parciais: 20 pC; 

 Nível de ruído máximo: 64 dB; 

 Nível básico de impulso: 110 kV (crista); 

  Rendimento mínimo à potência nominal com fator de potência unitário (cosΦ = 1) 

e a 115 °C em qualquer posição das derivações: 97,00%; 

 Corrente de excitação máxima sob tensão e frequência nominais, expressa em 

porcentagem da corrente nominal: 1,2%; 

 Bitola das rodas orientáveis para trilho do transformador: (a ser definido na 

fabricação); 

  Distância entre eixos: (a ser definido na fabricação); 

  Condições de serviço e instalação: 

o Instalação para interior; 

o Altitude inferior a 1000 m; 

o Temperatura do ar de resfriamento (temperatura ambiente) não superior a 40ºC e 

temperatura média em qualquer período de 24 horas não superior a 30°C; 

  Ciclo de Carga: 
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o Os transformadores deverão suportar picos de carga diários sem prejuízo da vida 

útil, conforme indicado nas tabelas 92-01.250 (A, B, C ou D conforme o caso) do 

apêndice IEEE C57.96; 

o Quando a temperatura máxima permitida ao isolamento for atingida, a sobrecarga 

deverá ser interrompida; 

  Os transformadores deverão fornecer potência nominal com o comutador 

posicionado em qualquer uma das derivações. 

 

 

6.2.5.3. Condições complementares  

Os transformadores deverão ser fabricados e fornecidos completos, com todos os 

acessórios e materiais necessários ao perfeito funcionamento. O fornecimento deverá incluir as 

peças sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais que o fabricante julgar necessários 

para manutenção. 

Os transformadores deverão ter construção robusta, levando em consideração as 

exigências de instalação e colocação em serviço. 

Os transformadores deverão ser capazes de suportar uma inclinação de 15 graus da 

base em relação ao plano horizontal. 

Os transformadores deverão resistir, sem sofrer danos, aos esforços mecânicos e 

elétricos ocasionados por curtos-circuitos externos. Deverão, ainda, suportar os efeitos das 

sobrecorrentes resultantes de curtos-circuitos nos terminais de qualquer um dos enrolamentos, 

com tensão e frequência nominais mantidas constantes nos terminais do outro enrolamento 

durante dois segundos. 

Os transformadores deverão ser silenciosos e isentos de vibrações excessivas, 

quaisquer que sejam as condições de carga, variando a maior indução de funcionamento de + 

10% e a frequência nominal - 5%. 

Todos os materiais isolantes que constituem os transformadores devem ser compatíveis 

com a classe térmica B (130°C) ou F (155°C). 

O resfriamento dos transformadores deverá ser feito naturalmente, pelo próprio ar 

ambiente (AN). 

Os transformadores deverão possuir, no enrolamento de alta tensão, 4 (quatro) 

derivações, além da principal, para uma faixa de 2 x ± 2,5%. 
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O painel de derivações deverá ser instalado em posição que permita manobras manuais 

do solo. 

Os materiais para fixação (parafusos, porcas, arruelas e ferragens similares), salvo 

quando especificados de outro modo, deverão ser zincados a quente. Os parafusos e as 

porcas com medida inferior a M10 (inclusive) deverão ter galvanização em zinco-ferro com 

camada mínima de 12 μm, ou com bicromatização trivalente. 

A placa de características dos transformadores deverá ser de aço inoxidável, com os 

dizeres e esquema gravados de forma indelével, de acordo com as prescrições da norma NBR 

5356 da ABNT. 

Deverá ser fornecido, com o transformador, um dispositivo que permita a isolação 

elétrica entre ele e o trilho de apoio. 

 

6.2.5.3.1 Núcleo 

O núcleo dos transformadores deverá ser construído com chapas de aço silício de 

cristais orientados, laminadas a frio, isoladas com material inorgânico e com corte de baixas 

perdas. 

As chapas deverão ser perfeitamente aplainadas e isentas de impurezas e escórias 

após seu corte 

Deverão ser previstos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento de baixa 

tensão e também entre os enrolamentos de alta e baixa tensão. 

As correntes parasitas deverão ser reduzidas em todas as estruturas de fixação. 

 

6.2.5.3.2 Enrolamentos 

Os enrolamentos deverão ser construídos com material condutor (cobre ou alumínio) de 

elevada pureza e materiais isolantes de qualidades condizentes com as solicitações térmicas, 

elétricas e mecânicas previstas. 

A distribuição dos condutores e dos materiais isolantes deverá ser tal que evite pontos 

fracos no isolamento. 

Os enrolamentos deverão ser do tipo convencional, encapsulados em isolação sólida. 

Os terminais dos enrolamentos e as derivações intermediárias deverão ser rigidamente 

fixados, de modo a evitar quaisquer danos ocasionados por vibrações e deverão, também, ser 
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adequados e compatíveis para as conexões com cabo no primário e barramentos no 

secundário. 

 

6.2.5.3.3 Acessórios 

Os transformadores deverão possuir os seguintes acessórios: 

o Muflas terminais e/ou os conectores necessários à ligação dos cabos e 

barramentos, tanto do lado da alta quanto de baixa tensão.  

o Dois dispositivos de aterramento, localizados diagonalmente opostos nas 

ferragens de compressão do núcleo.  

o Meios para suspensão da parte ativa, tais como, alças, olhais ou ganchos. 

Quando for previsto transporte do conjunto completamente montado, o mesmo 

deverá dispor de meios para seu içamento.  

o Meios de locomoção como base própria para tracionamento e rodas orientáveis 

com dispositivo de bloqueio.  

o Sistema de proteção térmica do enrolamento composto por sensores térmicos 

com contatos auxiliares independentes para controle e proteção.  

o Sensor térmico para indicação, por sinal analógico, de temperatura no 

enrolamento secundário.  

o Indicador digital de temperatura para leitura da mesma em enrolamento 

secundário.  

o Apoios para macacos, sob a forma de ressaltos ou de alojamentos, devendo ser 

adequados tanto para colocação como para o acionamento de macacos.  

o Caixa com blocos de terminais para ligação de cabos de controle devendo ser 

colocada em posição acessível e no lado de baixa tensão.  

o Os dispositivos indicadores de temperatura, assim como o relé de proteção, 

deverão ser instalados nos respectivos quadros alimentadores. 

 

6.2.5.3.4 Ficha Técnica 

Quando do projeto executivo deverá ser apresentado, em forma de resumo, a folha de 

dados dos equipamentos de tal forma que confirme os requisitos técnicos e construtivos 

estabelecidos nesta especificação. 
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6.3. Sistema de Proteção Elétrica  

6.3.1. Filosofia de Proteção  

A proteção do sistema elétrico, além de garantir perfeita segurança dos equipamentos, 

dos usuários e dos operadores, deverá assegurar perfeita seletividade em caso de defeito, 

restringindo o mesmo ao circuito, equipamento ou barramento com defeito, não devendo afetar, 

em qualquer caso, a continuidade de serviço. 

Para isso, este fornecimento incluirá todo o sistema de proteção, os estudos de 

coordenação, seletividade, escolha dos relés e sua calibração. O estudo se estenderá desde 

os níveis mais baixos de tensão de tração (750 Vcc), de serviços auxiliares (380 - 220 Vca), até 

o suprimento primário das Subestações Distribuição em 13,8 kV – Rede de Alta Tensão. 

Evidentemente, a seletividade das proteções deverá contemplar não somente a 

operação normal da rede, como também a sua operação em degradação. A escolha da 

calibração dos relés será efetuada pelo Fornecedor de acordo com esses estudos. 

Será de inteira responsabilidade do Fornecedor o perfeito funcionamento do sistema 

com toda a segurança, confiabilidade, disponibilidade e seletividade, sendo que qualquer 

modificação ou acréscimo às presentes especificações devem ser sugeridos se necessários 

para essa finalidade, incluindo relés adicionais. 

A linha da rede de 13,8 kV deverá ser protegida de forma seletiva, através da abertura, 

em caso de defeito, do disjuntor de entrada. 

A seletividade das proteções de sobrecorrente direcional 67 e 67N deve ser assegurada 

para a configuração indicada no esquema elétrico unifilar. 

O barramento das subestações deverá possuir proteção diferencial de barra, função 

87B. O transformador de tração será protegido por relés de sobrecorrente - função 50/51 e 

deverão possuir ainda relés de sobrecarga - função 49, considerado o ciclo de carga para 

tração pesada (classe “Heavy Traction”). 

 

 

6.3.2. Descrição das Proteções  

Os relés deverão atender aos requisitos das normas ABNT NBR 7097; 7098; 7099; 

7116; NBR IEC 60050-444,445,446,447; IEC 60255; e IEC 61850. 
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Deverão ser compostos por relés digitais (IED´s), e processamento numérico das 

tensões e correntes de alimentação e com disponibilidade de comunicação através do 

protocolo IEC 61850 comum com as respectivas unidades de comando e controle, que deverão 

possuir arquitetura distribuída, isto é, com unidades independentes associadas a cada cubículo 

das subestações consideradas. 

Os relés e os respectivos dispositivos deverão suportar sem danos uma sobrecarga 

permanente de 200% da corrente nominal, e 150% da tensão nominal. 

Os relés digitais deverão possuir auto supervisão contínua, com autodiagnostico, que 

monitorará o "Hardware" do relé. 

Caso haja alguma anormalidade, esta deverá ser sinalizada no próprio relé e informada 

ao Painel de Comando e Controle e ao Subsistema de Controle Local da subestação. As 

atuações deverão proporcionar indicação visual e sonora de alarme nas telas dos monitores do 

Painel de Comando e Controle e do Subsistema de Controle Local.  

Deverão possuir memória para o registro das atuações detectadas pelo relé e informar 

ao Painel de Comando e Controle quando da ocorrência dessas atuações, os valores das 

correntes, dos tempos e quais unidades que atuaram. 

O relé deverá informar, também, os ajustes realizados no mesmo e os valores das 

correntes que estão sendo medidos, informações essas que ficarão disponíveis no Painel de 

Comando e Controle. 

O Fornecedor será responsável pelo ajuste dos relés, de forma a proporcionar perfeita 

seletividade entre eles e entre estes e a proteção do alimentador principal do sistema de 13,8 

kV, qualquer que seja a configuração considerada. 

Os relés deverão ser instalados nas portas frontais dos compartimentos de baixa tensão 

correspondentes aos circuitos elétricos dos disjuntores aos quais executarão a proteção e 

controle. 

 

6.3.2.1. Proteções Específicas para Subestações de Tração (Lado de 13,8 kV) 

Além das proteções de barramento, essas subestações possuirão também aquelas 

relativas ao transformador para o grupo retificador, a saber: 

 Imagem térmica, que é uma proteção intrínseca do transformador do grupo 

retificador. A descrição dessa proteção encontra-se na especificação do transformador de 

retificação; 
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 Sobrecorrente, para proteção contra defeitos entre fases e entre fase e terra, 

instalados a montante do transformador, do lado de 13,8 kV; 

 Sobrecarga, para proteção de sobrecarga no circuito principal, considerando os 

ciclos de cargas descritos a seguir, e potência nominal de 1000 kW, deverá suportar o seguinte 

ciclo de carga: 100% contínuo para a potência característica do mesmo, 150% para duas 

horas, com sobreposição de 300% para um período de um minuto, segundo a classe "Heavy 

Traction" da norma IEC 60146.  

 As proteções de sobrecorrente proporcionarão alarme, atuação no disjuntor de 

alimentação do transformador e bloquearão o funcionamento do sistema de retificação.  

 

6.3.2.2. Proteção para Barramento (87B) 

A proteção deverá ser capaz de detectar todos os tipos de faltas que possam ocorrer na 

sua zona de proteção.  

O barramento das subestações deverá ser provido de proteção de barramento de alta 

impedância. Essa proteção deverá ser feita com relés de alta velocidade, obedecendo às 

condições habituais para o emprego da mesma, ou sejam: 

 Perfeita discriminação para defeitos internos e externos.  

 A indicação da(s) fase(s) afetada(s) deverá ser prevista individualmente.  

 A proteção deverá possuir um sistema de autoteste, bem como será possível sua 

auto monitoração permanente.  

 

Para tanto, a seleção deverá ser feita a nível eletrônico, o que implica em uso de uma 

proteção com elementos digitalizados. 

É imperioso que a proteção seja insensível a fenômenos de saturação dos 

transformadores de corrente principais, bem como da influência de harmônicos provenientes do 

sistema. 

 

6.3.2.3. Relés de Bloqueio (86) 

Os relés de bloqueio deverão ser do tipo a rearme manual para os barramentos, e do 

tipo biestável a rearme elétrico, para os demais disjuntores. A atuação desses relés comandará 

a abertura dos disjuntores a eles associados. Deverão ser supervisionados por sinalização que 
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permanecerá sempre apagada, acendendo-se somente em caso de atuação do relé ou de 

defeito na bobina do relé. 

Essa sinalização deverá ser constituída por LEDs de alto brilho, bipolar não polarizado, 

tensão nominal de 125Vcc para o pátio e 220Vca par as estações, baixa emissão térmica, 

imune a vibrações mecânicas e vida útil superior a 100.000 horas.  

 

6.3.2.4. Proteção de Falta de Tensão (27) 

Estes relés deverão ser do tipo tempo definido, com temporizador, e permitir o ajuste 

separado, tanto do tempo quanto da tensão. 

Um relé trifásico de subtensão será ligado aos TP´s de barra para fins de detecção de 

falta da tensão no barramento de 13,8 kV.  

 

6.3.3. Sinalização, Comandos, Controles e Alarmes 

Toda a lógica das sinalizações, controles e alarmes deverá ser executada pelo 

Subsistema de Controle Local os Painéis de Comando e Controle, de modo a cobrir as funções 

descritas a seguir. 

Todas as sinalizações luminosas deverão ser efetuadas através de LEDs de alto brilho 

ou equivalentes com vida útil superior a 100.000 horas.  

 

6.3.3.1. Sinalizações 

 Disjuntor aberto (verde);  

 Disjuntor fechado (vermelho);  

 

6.3.3.2. Comandos 

 Abertura e fechamento do disjuntor através da unidade de comando e controle 

respectiva; 

 Botoeira para rearme da função de bloqueio, com sinalização incorporada para 

indicação de bloqueio.  
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6.3.3.3. Controles 

 Seleção do posicionamento dos comandos do conjunto de cubículos ("Local - 

Remoto"); 

  Seleção de posicionamento das sinalizações e alarmes dos cubículos ("Ligada - 

Desligada), se houver essa possibilidade.  

 

6.3.3.4. Alarmes 

A sequência de sinalização de alarmes, executada pelas unidades de comando e 

controle em conjunto com o Painéis de Comando e Controle, deverá ser indicada nas tela do 

Subsistema de Controle Local. 

 

 

6.4. Medições 

As medições serão provenientes dos secundários dos transformadores de potencial na 

tensão nominal de 115 V e dos secundários dos transformadores de corrente na corrente 

nominal de 5 A. 

As escalas deverão ser referidas às grandezas primárias medidas. 

O sistema de medição deverá ser integrado por meio de interfaces apropriadas nos bay 

ao Subsistema de Controle Local. As grandezas de corrente e de tensão, obtidas através de 

TC’s e TP’s e as grandezas analógicas deverão alimentar diretamente ou através de 

transdutores as unidades autônomas de cada bay ou conjunto de equipamentos para 

disponibilizar as interfaces elétricas compatíveis com o Subsistema de Controle Local. 

 

 

6.5. Critérios Operacionais 

Os critérios operacionais referentes aos cubículos envolverão a abertura de disjuntores, 

por comando ou por proteções, e fechamentos dos mesmos, que será condicionado localmente 

ao rearme dos relés de bloqueio dos próprios disjuntores e dos respectivos barramentos. A 

seguir, será descrita a filosofia de proteção e socorro entre barramentos, envolvendo vários 

tipos de disjuntores. 
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6.5.1. Operação dos Disjuntores 

A atuação de qualquer proteção, exceto no caso do disjuntor do grupo retificador, deverá 

provocar a atuação do relé de bloqueio do respectivo disjuntor, o qual deverá ser rearmado 

manualmente, para que seja possível o fechamento do mesmo. 

A proteção de barramento deverá atuar na seguinte condição 

 Atuação do relé de barramento do próprio barramento da subestação com uma 

falha no mesmo. 

 

6.5.1.1. Disjuntor do Grupo Retificador 

Deverá estar condicionado à atuação dos relés de sobrecorrente, dos relés de 

barramento e do próprio disjuntor e das proteções intrínsecas do grupo retificador. O bloqueio 

do disjuntor deverá ser realizado quando da atuação do elemento instantâneo (50), queima do 

2º fusível, atuação do relé de corrente inversa (do lado de CC) e das proteções do 

transformador que atuam sobre o bloqueio do grupo. Em particular, a coordenação das 

proteções deverá ser realizada considerando-se os vários regimes de sobrecarga exigidos do 

grupo transformador retificador. 

A seccionadora do grupo retificador do sistema de 750 Vcc, que só poderá operar sem 

carga, deverá estar intertravada com o disjuntor de 13,8 kV. A seccionadora não poderá ser 

operada com o disjuntor fechado. Haverá, também, necessidade de se implementar o 

desligamento e bloqueio do disjuntor, quando do acionamento da chave de manutenção de via 

do sistema de 750 Vcc. O Fornecedor deverá providenciar a fiação dos contatos 

correspondentes do disjuntor e do relé de bloqueio até as borneiras dos respectivos 

equipamentos, do sistema de 750 Vcc, para implementação desse bloqueio.  

 

 

6.6. Cabos de controle e potência 

6.6.1. Generalidades 

Neste item serão definidas as características técnicas dos cabos de controle que serão 

utilizados nas subestações. 

 

6.6.2. Normas Aplicáveis 
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O projeto, a fabricação e os ensaios dos cabos constantes desta especificação deverão 

obedecer às Normas NBR NM 280, NBR 13248 e NBR NM IEC 60332.  

 

6.6.3. Dados do Projeto 

Os cabos serão utilizados nos seguintes sistemas:  

 Corrente Alternada: 

o Tensão de Operação (fase-neutro): 220V +/- 10% (Estações); 

o Frequência: 60 Hz. 

 Corrente Contínua: 

o Tensão de Operação: 125V (+8% a -15%) (Pátio). 

 

6.6.4. Tensão de Isolamento 

Os cabos de comando e controle deverão ser previstos com tensão de 1kV.  

 

6.6.5. Temperatura de Operação 

Os cabos deverão operar com temperatura máxima de 90ºC no condutor em regime 

permanente.  

 

6.6.6. Condutor 

6.6.6.1. Material 

Os fios dos condutores devem ser de cobre eletrolítico, pureza 99,9%, tempera mole 

com resistividade elétrica máxima de 0,01741 Ohm.mm²/m, correspondente a 100% de 

condutividade IACS. 

 

6.6.6.2. Seções e Classe de Encordamento 

As seções a serem utilizadas são: 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm². 

Os condutores deverão ser encordados de acordo com a “classe 5” da Norma NBR NM 

280, com quantidade mínima de sete fios, formato circular e não compactados. 

A resistividade elétrica do condutor em corrente contínua, a 20°C, deve estar de acordo 

com a Norma NBR-NM-280. 
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Para cabos com mais de uma coroa de veia, os valores de resistência elétrica deverão 

ser acrescidos de 1,5%. 

 

6.6.7. Isolação 

A isolação deve ser constituída de borracha etilenopropileno (EPR) ou poletilieno 

reticulado (XLPE), com características físicas de acordo com a Norma NBR 13248 e ter um 

índice de gás ácido de 5mç/g medido conforme NBR 10495. 

A espessura nominal da isolação deve estar de acordo com a Norma NBR 13248. 

A espessura média da isolação em qualquer seção transversal, não deve ser inferior ao 

valor nominal especificado. 

 

6.6.8. Blindagem 

No caso dos cabos de controle com blindagem, esta deverá ser constituída de fitas de 

cobre nu ou estanhada, com sobreposição, com espessura adequada de modo a não 

comprometer a flexibilidade do cabo. Essa blindagem deve ser colocada sobre uma capa 

interna extrudada.  

 

6.6.9. Cobertura 

A cobertura deverá ter alta resistência mecânica à abrasão, aos agentes atmosféricos, à 

luz solar, ao calor, à chama, à umidade e ao ozônio. 

A cobertura deve ser constituída de composto termoplástico, com baixa emissão de 

fumaça e isento de halogênios, com características físicas obedecendo aos requisitos da 

Norma NBR 13248, acrescidas das características dadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Requisitos Físicos Adicionais da Cobertura de Proteção: 

Ensaios Métodos de Ensaio Requisito 

1. Índice de oxigênio, Mínimo NBR 6245 25% 

2. Índice de Toxidade, Máximo NBR 12139 5 

3. Índice de gás ácido NBR 10495 5 mg/g 

4. Teor de Halogênio NBR 13248 Isento 

5. Índice de Fumaça (transmitância mínima) NBR 11300  no cabo completo 60% 
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6. Grau de acidez NBR 11633 
pH ≥ 4,3 condutividade 

≥ 20 µS/mm 

 

Quando necessário, o enchimento deverá ser de composto termoplástico, com baixa 

emissão de fumaça e gases tóxicos e isento de halogênios.  

 

6.6.10. Identificação dos Condutores 

Os condutores, todos na cor preta, deverão ser identificados por números sequenciais 

gravados na superfície de isolação, distanciados no máximo 90mm em cor contrastante ou, em 

alternativa, por meio de fita numerada. 

 

6.6.11. Marcação na Cobertura 

A cobertura dos cabos deve ser marcada a intervalos regulares de até 50cm, com os 

seguintes dizeres: 

 Nome do fabricante;  

 Nome comercial do produto;  

 Número de condutores e seção nominal em mm²;  

 Tensão de isolamento;  

 Ano de fabricação.  

 

6.6.12. Ensaios 

6.6.12.1. Ensaios de Aceitação 

Os ensaios de aceitação na fábrica deverão ser executados conforme procedimentos e 

requisitos normalizados indicados na Norma NBR 13248. 

Os ensaios especiais devem ser feitos para ordens de compra que excedam a 2km de 

cabos multipolares da mesma bitola e formação. 

Para ordens de compra de cabos multipolares com comprimento inferior a 2km o 

fabricante deve fornecer certificado onde conste que o cabo cumpre os requisitos dos ensaios 

especiais. 

Ensaios de rotina feitos sobre todas as unidades de expedição (rolos ou bobinas): 
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 Ensaios de resistência elétrica;  

 Ensaio de tensão elétrica;  

 Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente.  

 Ensaios especiais feitos em amostra de cabo pronto para verificar se o cabo 

cumpre as especificações do projeto; 

 Verificação dimensional da construção do cabo;  

 Ensaios físicos na isolação antes e após o envelhecimento;  

 Ensaios físicos na cobertura antes e após o envelhecimento;  

 Ensaio de determinação da quantidade de gás ácido.  

 

6.6.12.2. Ensaios de Tipo 

Para os ensaios de tipo, deverão ser fornecidos certificados pelo Fabricante ou por 

laboratório independente reconhecido pela Contratante, a fim demonstrar que o cabo atende à 

aplicação prevista. 

Os ensaios de tipo são: 

  Ensaio de resistência elétrica;  

  Ensaio de tensão elétrica;  

  Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente;  

  Ensaio de resistência de isolamento a (90 +/-2ºC);  

  Ensaio de tensão elétrica de longa duração  

  Verificação dimensional da construção do cabo;  

  Ensaio físico da isolação;  

  Ensaio físico da cobertura;  

  Ensaio de auto extinção de chama, conforme norma NBR NM IEC 60332 

(Categoria C);  

  Ensaio para determinação do fator de correção da resistência de isolamento.  

  Ensaio de análise qualitativa para determinação da presença de halogênios, 

nitrogênio e enxofre;  

  Ensaio para determinação do grau de acidez da cobertura;  

  Ensaio para determinação da quantidade de gás ácido da isolação e cobertura;  

  Ensaio para determinação do índice de toxicidade da cobertura;  

226



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

  Ensaio de densidade de fumaça no cabo completo;  

  Índice de oxigênio da cobertura. 

 

 

6.7. Cabos de Baixa Tensão 

6.7.1. Objetivo 

O presente capítulo fixa os requisitos técnicos mínimos que deverão ser obedecidos no 

fornecimento dos cabos de potência, tensão de isolamento de 0,6/1 kV, com isolação sólida 

extrudada de etileno-propileno (EPR) e com cobertura de composto não halogenado, 

destinados às instalações elétricas de força, Iluminação, controle, comando e sinalização das 

Subestações objeto deste fornecimento.  

 

6.7.2. Normas Técnicas 

Os cabos deverão ter fabricação e ensaios de acordo com as Normas NBR NM 280, 

NBR 13248 e NBR NM IEC 60332.  

 

6.7.3. Características Técnicas 

6.7.3.1. Sistema Elétrico 

Os cabos serão utilizados nos seguintes sistemas: 

 Corrente Alternada: 

o Tensão nominal de operação:  

o Força: 380 V (+/- 10%); 

o Iluminação: 220 V (+1- 10%); 

o Frequência: 60 Hz; 

o Sistema trifásico com neutro aterrado. 

 Corrente Contínua 

 

6.7.3.2. Condições de Instalação 

Os cabos poderão ser instalados ao ar livre, em leitos de cabos, em canaletas ou em 

eletrodutos, dependendo das condições da instalação. 
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A temperatura ambiente a ser considerada, quando da instalação ao ar livre, em 

canaletas ou eletrodutos deverá ser de 70 °C. 

A temperatura ambiente a ser considerada quando da instalação em dutos subterrâneos 

será 70°C. 

 

6.7.3.3. Tensão de Isolamento 

Os cabos deverão ser previstos para tensão de isolamento de 0.6/1 kV.  

 

6.7.3.4. Temperatura Máxima no Condutor 

Os cabos devem ser apropriados para as seguintes temperaturas máximas no condutor:  

 Regime permanente: 90 °C 

 Regime de sobrecarga: 130 °C 

 Regime de curto-circuito: 250 °C 

 

6.7.4. Características Construtivas 

6.7.4.1. Condutor 

 
6.7.4.1.1 Material 

Os condutores deverão ser de cobre eletrolítico, pureza 99,9%, têmpera mole, com 

resistividade elétrica máxima de 0,017241 ohm.mm²/m a 20 °C, correspondente a 100% de 

condutibilidade IACS.  

 

6.7.4.1.2 Classe de Encordoamento 

Os condutores devem ser encordoados, compactados ou não, circulares, classe 5 de 

encordoamento, segundo a NBR NM 280. 

A resistência elétrica deve estar de acordo com a norma NBR-NM 280 

 

Tabela 1 - Características Construtivas dos Cabos de Potência com 1, 2, 3 e 4 

Condutores: 

Seção Nominal mm 2 Condutor Número de condutores 

1,5 redondo normal 1-2-3-4 
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2,5 redondo normal 1-2-3-4 

4 redondo normal 1-2-3-4 

6 redondo normal 1-2-3-4 

10 redondo compactado 1-2-3-4 

16 redondo compactado 1-2-3-4 

25 redondo compactado 1-2-3-4 

35 redondo compactado 1 

50 redondo compactado 1 

70 redondo compactado 1 

95 redondo compactado 1 

120 redondo compactado 1 

150 redondo compactado 1 

185 redondo compactado 1 

240 redondo compactado 1 

300 redondo compactado 1 

 

6.7.4.2. Isolação 

A isolação deve ser constituída de borracha etileno-propileno, seguindo a norma NBR-

7286, com características físicas de acordo com a Norma NBR 13248 e ter um índice de gás 

ácido de 5mg/g, medido conforme NBR 10495. 

A espessura média da isolação em qualquer seção transversal, não deve ser inferior ao 

valor nominal especificado.  

 

6.7.4.3. Cobertura 

A cobertura de proteção deverá ter alta resistência mecânica à abrasão, aos agentes 

atmosféricos, à luz solar, ao calor, à chama, à umidade, aos agentes químicos do terreno e ao 

ozônio 

A cobertura deverá ser constituída por material termoplástico com baixa emissão de 

gases tóxicos e fumaça, isento de halogênios com características físicas correspondendo aos 

requisitos da Norma NBR 13248, acrescidas das características dadas na Tabela abaixo. 

 

Ensaios Métodos de Ensaio Requisito 
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1. Índice de oxigênio, Mínimo NBR 6245 25% 

2. Índice de Toxidade, Máximo NBR 12139 5 

3. Índice de gás ácido NBR 10495 5 mg/g 

4. Teor de Halogênio NBR 13248 Isento 

5. Índice de Fumaça (transmitância mínima) NBR 11300  no cabo completo 60% 

6. Grau de acidez NBR 11633 
pH ≥ 4,3 condutividade 

≥ 20 µS/mm 

 

6.7.4.4. Enchimentos 

Quando necessário, o enchimento deverá ser de material termoplástico, não 

halogenado, com baixa emissão de fumaça.  

 

6.7.5. Identificação dos Condutores 

Os condutores, todos na cor preta, deverão ser identificados através de números 

sequenciais gravados na superfície da isolação, distanciados no máximo de 90 mm, em cor 

contrastante, ou, em alternativa, por meio de fita numerada. Os cabos unipolares dispensam 

essa identificação.  

 

6.7.6. Marcação na Cobertura 

A cobertura dos cabos deve ser marcada a intervalos regulares de até 50 cm com os 

seguintes dizeres: 

 Nome do fabricante; 

 Nome comercial do produto; 

 Número de condutores e seção nominal do condutor em mm²; 

 Tensão de isolamento; 

 Ano de fabricação.  

 

6.7.7. Ensaios 

Os ensaios de aceitação na fábrica, deverão ser executados conforme procedimentos e 

requisitos normalizados indicados na Norma NBR 13248. 
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Os ensaios especiais devem ser feitos para ordens de compra que excedam a 2km de 

cabos multipolares ou 4 km de cabos unipolares de mesma bitola e formação. 

Para ordens de compra de cabos multipolares com comprimento inferior a 2km o 

fabricante deve fornecer certificado onde conste que o cabo cumpre os requisitos dos ensaios 

especiais.  

 

6.7.7.1. Ensaios de Rotina 

Ensaios de rotina a serem feitos sobre todas as unidades de expedição (rolos ou 

bobinas):  

 Ensaio de resistência elétrica;  

 Ensaio de tensão elétrica:  

 Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente.  

 

6.7.7.2. Ensaios Especiais 

Ensaios especiais a serem feitos em amostras de cabos prontos para verificar se o cabo 

cumpre as especificações do projeto:  

 Verificação dimensional da construção do cabo;  

 Ensaios físicos na isolação antes e após o envelhecimento;  

 Ensaios físicos na cobertura antes e após o envelhecimento;  

 Ensaio de determinação da quantidade de gás ácido.  

 

6.7.7.3. Ensaios de Tipo 

Para os ensaios de tipo, deverá ser fornecido certificado pelo Fabricante ou por 

laboratório independente reconhecido pelo comprador, a fim de demonstrar que o cabo atende 

à aplicação prevista. 

Os ensaios de tipo são: 

 Ensaio de resistência elétrica;  

 Ensaio de tensão elétrica;  

 Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente;  

 Ensaio de resistência de isolamento a (90 +/-2ºC);  

231



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

 Ensaio de tensão elétrica de longa duração  

 Verificação dimensional da construção do cabo;  

 Ensaio físico da isolação;  

 Ensaio físico da cobertura;  

 Ensaio de queima vertical (fogueira), Categoria C conforme norma NBR NM IEC 

60332;  

 Ensaio para determinação do grau de acidez da cobertura;  

 Ensaio para determinação do índice de toxidade da cobertura;  

 Ensaio para determinação do fator de correção da resistência de isolamento.  

 Ensaio de análise qualitativa para determinação da presença de halogênios, 

nitrogênio e enxofre;  

 Ensaio para determinação da quantidade de gás ácido da isolação e cobertura;  

 Ensaio de densidade de fumaça no cabo completo;  

 Índice de oxigênio na cobertura.  

6.8. Cabos de Tração 

6.8.1. Características Técnicas Gerais 

Os cabos de tração (750 Vcc) deverão ser constituídos de condutores de cobre, com 

isolação sólida extrudada de etilenopropileno (EPR) e com cobertura de composto não 

halogenado (cor preta). 

 

6.8.2. Dados do Projeto 

6.8.2.1. Locais de Instalação 

Os cabos de 750 Vcc deverão ser utilizados basicamente nas interligações entre o 

transformador e o retificador e entre este e os equipamentos de manobra, quando necessário, 

entre as chaves seccionadoras dos alimentadores positivos e contatores de paralelismo de 

alimentadores e a rede aérea, estando incluídos também, os cabos entre a seccionadora 

negativa e a via permanente.  
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6.8.2.2. Condições de instalação 

Os cabos deverão ser instalados ao ar livre ou abrigados em canaletas, em eletrodutos, 

ou em dutos subterrâneos, dependendo das condições de instalação a serem definidas pela 

Contratada no projeto executivo. 

A temperatura ambiente a ser considerada, quando da instalação ao ar livre, em 

canaletas ou em eletrodutos deverá ser de 70 °C.  

A temperatura ambiente a ser considerada, quando da instalação em dutos 

subterrâneos, deverá ser de 70 °C.  

 

6.8.2.3. Cabos 

Os cabos deverão ser do tipo unipolar, com condutor de cobre, de baixa toxidade, 

utilizando isolação sólida extrudada de etilenopropileno e com cobertura de proteção de baixa 

emissão de fumaça e isenta de halogênios. 

Os cabos deverão atender às seguintes características: 

 Tensão nominal: 750 Vcc; 

 Tensão de isolamento: 1,8/3,0 kV; 

 Temperatura máxima do condutor em regime contínuo: 90 °C. 

 Temperatura máxima do condutor em sobrecarga: 130 °C; 

 Temperatura máxima do condutor em curto-circuito: 250 °C. 

 

6.8.2.4. Emendas 

As emendas deverão ser de preferência de material termocontrátil, constituídas de 

material estanque de forma a impedir a penetração de umidade, resistente às intempéries e 

aos ataques químicos, chuvas ácidas, ambiente marítimo e serem ainda de fácil instalação. 

Serão também aceitas emendas do tipo contrátil a frio. 

As conexões deverão ser apropriadas para operar à temperatura de curto-circuito de 

250ºC. 

As emendas deverão superar os ensaios elétricos especificados na norma NBR-9314. 

Deverão ser fornecidas completas, com todos os materiais necessários à sua execução. 
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6.8.2.5. Terminais 

Os terminais deverão ser resistentes ao 'tracking", estanques para impedir a penetração 

de umidade, resistentes às intempéries, apropriados para trabalho em local poluído, que 

possam ser curvados e, ainda, serem de fácil instalação. 

Os conectores deverão ser apropriados para temperatura de 250 °C durante as 

condições de curto-circuito. Os terminais deverão superar os ensaios elétricos especificados na 

norma NBR-9314. 

Os terminais deverão ser fornecidos completos, com todos os materiais necessários à 

sua execução.  

 

6.8.3. Características Construtivas 

6.8.3.1. Condutores 

 
6.8.3.1.1 Condutores de Cobre 

Os condutores de cobre eletrolítico, pureza 99,9%, têmpera mole, deverão ser flexíveis, 

conforme NBR NM 280 com classe 5 de encordoamento.  

 

6.8.3.1.2 Resistividade dos Condutores 

A resistividade elétrica máxima dos condutores, referida a 20 °C, deverá ser de 

0,017241 ohm x mm²/m, correspondente a 100% de condutibilidade IACS.  

 

6.8.3.2. Blindagem sobre o Condutor 

A blindagem sobre o condutor deverá ser constituída por camada extrudada de 

composto semicondutor termofixo justaposta sobre o condutor, porém facilmente removível, 

podendo ser associada a uma fita semicondutora sobre o condutor. 

As características físicas deverão estar de acordo com os requisitos estabelecidos na 

Norma NBR 13248.  

 

6.8.3.3. Isolação 

A isolação deverá ser do tipo sólido constituída por um composto termofixo de borracha 

etileno-propileno aderente à blindagem do condutor. 

234



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

A espessura média mínima da isolação deverá ser especificada pelo fabricante, devendo 

estar, porém de acordo com os requisitos da NBR 6251 

As características físicas deverão estar de acordo com os requisitos estabelecidos na 

Norma NBR 13248 e ter um índice de gás ácido de 5mg/g, medido conforme NBR 10495. 

 

6.8.3.4. Blindagem Metálica sobre a Isolação 

A blindagem metálica deverá ser constituída por fios de cobre de resistividade máxima 

0,018312 ohm x mm²/m a 20 °C aplicada helicoidalmente sobre os mesmos.  

 

6.8.3.5. Cobertura de Proteção 

A cobertura de proteção deverá ter alta resistência mecânica à abrasão, aos agentes 

atmosféricos, à luz solar, ao calor, à chama, à umidade e ao ozônio. 

A cobertura deverá ser constituída por material termoplástico com baixa emissão de 

gases tóxicos e fumaça, isento de halogênios com características físicas correspondendo aos 

requisitos da norma NBR 13248, acrescidas das características dadas na Tabela abaixo. 

 

Ensaios Métodos de Ensaio Requisito 

1. Índice de oxigênio, Mínimo NBR 6245 25% 

2. Índice de Toxidade, Máximo NBR 12139 5 

3. Índice de gás ácido NBR 10495 5 mg/g 

4. Teor de Halogênio NBR 13248 Isento 

5. Índice de Fumaça (transmitância mínima) NBR 11300  no cabo completo 60% 

6. Grau de acidez NBR 11633 
pH ≥ 4,3 condutividade 

≥ 20 µS/mm 

 

 

6.8.4. Ensaios 

6.8.4.1. Ensaios sobre os materiais 

A Contratante deverá relacionar os Ensaio que serão realizados em todos os materiais e 

produtos acabados e fornecer relatórios destes e de outros Ensaio que julgar necessários, a fim 
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de garantir que os mesmos satisfaçam estas Especificações Técnicas e os “Requisitos Gerais 

de Fornecimento”. 

 

6.8.4.1.1. Ensaio de Recebimento 

Esses ensaios constituem-se de:  

 

a) Ensaio de Rotina 

Efetuados sobre todas as unidades de expedição, com a finalidade de demonstrar a 

integridade do cabo. 

Os ensaios de rotina estão relacionados a seguir: 

 Resistência elétrica (NBR NM 280);  

 Ensaio de Tensão elétrica (NBR-7286);  

 Resistência de isolamento à temperatura ambiente (NBR 13248).  

 

b) Ensaios Especiais 

Efetuados em amostras do cabo completo, ou em componentes retirados do mesmo, 

com a finalidade de verificar se o cabo atende às especificações do projeto. 

Os ensaios especiais estão relacionados a seguir: 

 Verificação da construção do cabo; 

 Ensaio de tração na isolação, antes e após o envelhecimento; 

 Ensaio de tração na cobertura de proteção antes e após o envelhecimento; 

 Determinação da quantidade de gás ácido.  

 

 

6.8.4.1.2. Ensaios de Tipo 

Esses ensaios são realizados com a finalidade de demonstrar o satisfatório 

comportamento do projeto do cabo, para atender às aplicações previstas. 

Os ensaios de tipo compreendem os elétricos e os não elétricos.  

A amostra deverá ser constituída por um comprimento de cabo completo de 10 a 15 

metros no caso de ensaios elétricos. Para os demais ensaios utiliza-se um comprimento 

suficiente de cabo completo. 

Os ensaios de tipo elétricos são:  
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 Ensaio de resistência elétrica do condutor;  

 Ensaio de tensão elétrica;  

 Resistência de isolamento à temperatura ambiente; 

 Resistência de isolamento a 90°C;  

  Tensão elétrica de longa duração.  

 

Os ensaios de tipo não elétricos são: 

  Verificação da construção do cabo;  

  Ensaios físicos na blindagem semicondutora;  

  Ensaios físicos na isolação;  

  Determinação do índice de oxigênio da cobertura;  

  Determinação da densidade de fumaça no cabo completo;  

  Ensaios físicos na cobertura;  

  Índice de toxidade na cobertura;  

  Ensaio para determinação do grau de acidez da cobertura;  

  Ensaio para determinação do fator de correção da resistência de isolamento;  

  Ensaio de análise qualitativa para determinação da presença de halogênios, 

nitrogênio e enxofre;  

  Índice de gás ácido na isolação e cobertura;  

  Ensaio de queima vertical (Categoria A, conforme NBR NM IEC 60332); 

  Ensaio de aderência da blindagem semicondutora da isolação.  

 

6.8.4.2. Aceitação 

6.8.4.2.1. Inspeção Visual 

Antes de qualquer ensaio será realizada uma inspeção visual sobre todas as unidades 

de expedição, para verificação das condições estabelecidas nesta Especificação, aceitando-se 

somente as unidades que satisfaçam os requisitos.  

 

6.8.4.2.2. Ensaios de Rotina  

Serão rejeitadas de forma individual, as unidades de expedição que não cumpram os 

requisitos estabelecidos nas normas NBR 7286, NBR NM 280 e NBR 13248.  

237



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

 

6.8.4.2.3. Ensaios Especiai 

Se nos ensaios especiais resultarem valores que não satisfaçam os requisitos 

estabelecidos na Norma NBR 13248, o lote, do qual foi retirada a amostra, será rejeitado.  

 

6.8.4.2.4. Ensaios de Tipo 

Se nos ensaios de tipo resultarem valores que não satisfaçam os requisitos 

estabelecidos, o cabo será considerado inadequado à aplicação prevista.  

 

6.8.4.3. Ensaios Após Instalação 

Estes ensaios são destinados a demonstrar a integridade do cabo e seus acessórios 

após ter sido a mesma concluída. 

Após a conclusão da instalação do cabo e seus acessórios, e antes de estes serem 

colocados em operação, poderá ser efetuado um ensaio de tensão elétrica contínua de valor 

igual a 80% do valor dado no Anexo B, Tabela B.2, da NBR- 7286, durante 15 minutos 

consecutivos.  

 

 

6.9. Quadro de Distribuição 380/220 V 

Para cada subestação retificadora, deverá ser fornecido um quadro de distribuição de 

energia auxiliar em 380/220 Vac. 

Deverá ser levado em conta no projeto do quadro que nas Subestações Retificadoras 

será previsto um único transformador de serviços auxiliares por subestação, e, portanto, uma 

única alimentação para o quadro. 

A quantidade e a capacidade dos circuitos deverão ser adequadas para cada 

subestação retificadora, devendo ser consideradas, as cargas dos serviços auxiliares da 

subestação propriamente ditam.  

 

6.9.1. Objetivo 
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O presente item fixa os requisitos técnicos mínimos que deverão ser obedecidos no 

fornecimento do quadro geral de distribuição de energia de serviços auxiliares de baixa tensão 

380/220 Vca a ser instalados nas Subestações Retificadoras.  

 

6.9.2. Normas Técnicas 

O quadro geral de distribuição de 380/220 Vca deverá ter projeto, características 

técnicas e ensaios de acordo com as Norma NBR IEC 60439 da ABNT, exceto quando aqui 

especificados de outra forma, prevalecendo sempre os termos desta Especificação 

Para os itens não abrangidos pela Norma citada e por esta Especificação, devem ser 

adotadas as Normas das Entidades relacionadas no documento: ET – Especificação Técnica 

de Requisitos Gerais de Fornecimento,  na sequência em que se apresentam.  

 

6.9.3. Características Técnicas 

 Tensão nominal: 380/220 Vac  

 Frequência nominal: 60 Hz  

 Corrente nominal do barramento: 250 A  

 Nível de isolamento nominal: Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto: 2.000 V  

 Corrente de curto-circuito simétrica (eficaz) 10 kA  

 

6.9.4. Características Construtivas 

6.9.4.1. Gerais 

O quadro deverá ter construção adequada para instalação abrigada, ser completamente 

fechado em todos os lados por chapas metálicas, exceto nas aberturas de ventilação e janelas 

de inspeção. As aberturas de ventilação deverão ser protegidas por grades metálicas à prova 

de corrosão e eficientes para proteger os equipamentos contra a entrada de insetos e 

roedores. 

O acesso às partes internas do quadro deverá ser feito através de portas traseiras com 

abertura de 90°, de modo a permitir a manutenção dos barramentos ou eventual remoção dos 

componentes. 
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O quadro deverá ser projetado e fabricado de modo a ser possível sua ampliação pela 

simples adição de outras seções idênticas nas extremidades, e de tal modo que não permita, 

em caso de incêndio, que as chamas se propaguem às seções adjacentes e outros 

compartimentos da própria seção. 

O quadro deverá apresentar, construtivamente, o maior grau possível de segurança para 

o pessoal encarregado da manutenção. Todas as partes vivas deverão ficar completamente 

protegidas por chapas metálicas, de modo a não poderem ser tocadas quando energizadas. 

Cada porta deverá possuir aberturas adequadas para a instalação do punho ou manopla 

de operação do disjuntor ou chave seccionadora, provida de um intertravamento mecânico que 

impeça a sua abertura quando o dispositivo de manobra estiver fechado 

As entradas e saídas dos cabos deverão ser possíveis pela parte inferior dos quadros. 

Para tanto deverão ser previstas, nestas partes, chapas de aço dotadas de guarnições de 

borracha sintética, presas à estrutura dos quadros por meio de parafusos de modo a permitir a 

sua retirada, na obra, para a execução dos furos necessários para a conexão de eletrodutos ou 

prensa-cabos. 

As chapas de aço da parte inferior poderão vir a ser substituídas, em função da 

instalação, por placas de material não magnético, quando assim solicitado pela Contratante. 

Deverão ser previstos blocos terminais e todos os acessórios de fixação necessários para os 

cabos de força e controle de entrada ou saída previstos para os quadros.  

As ligações internas dos quadros, totalmente executadas na fábrica, deverão ser 

claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas 

designações dos borres terminais. Estes cabos deverão correr em canaletas especialmente 

previstas para este fim, exceto no interior das gavetas. 

As ligações entre quadros deverão ser realizadas através de blocos terminais, clara e 

igualmente identificados, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação na obra. 

Não deverão ser ligados mais que dois condutores em cada ponto de ligação do borre. 

A fiação de controle deverá ser executada com cabos de cobre trançados com seção 

não inferior a 1,5 mm². Para os circuitos derivados do secundários de TC's, a seção dos cabos 

não deverá ser inferior a 4,0 mm². Para os circuitos de alimentação em cc e ca, a seção dos 

cabos não deverá ser inferior a 4,0 mm². A codificação das cores dos condutores deverá 

obedecer a Norma ABNT. 
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Os cabos deverão ter isolamento compatível com a tensão de trabalho, de material não 

propagante de chamas em caso de incêndio e temperatura máxima em regime contínuo não 

inferior a 70 °C. 

Deverá ser previsto um número adequado de resistências de aquecimento, suficientes 

para eliminar a umidade e a sua condensação no interior dos quadros, previstas para a tensão 

de 220 Vca e controladas por termostatos ajustáveis. 

As sinalizações aberto e fechado deverão ser também, conectadas aos blocos terminais 

de saída do quadro para sua possível transmissão à distância. Os contatos deverão ser 

fornecidos livres de potencial. 

O quadro e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de 

Identificação com as mesmas designações dos desenhos, de modo a permitir fácil 

Identificação. 

As placas de Identificação deverão ser de plástico ou acrílico, de cor preta com legenda 

na cor branca, com aproximadamente 3,00 mm de espessura. A gravação deverá ser realizada 

em baixo relevo, em língua portuguesa, após a aprovação dos arranjos e dizeres pela 

Contratante. 

Deverão ser fornecidas à parte 100% (cem por cento) de placas de Identificação 

adicionais sem legendas, para todos os quadros com o respectivo material de fixação. 

Todas as partes iguais do quadro deverão ser intercambiáveis. 

Deverão ser do tipo autossustentável, perfeitamente rígidas e previstas para permitir 

ampliações fáceis. Deverão ser construídas com perfis de aço de 2,66 mm (12 MSG) e 

fechadas com chapas de aço de 2 mm (no 14 MSG) de espessura, no mínimo, aplicadas nas 

paredes divisórias de cada compartimento, ou entre quadros adjacentes. 0 invólucro do quadro 

deverá ter grau de proteção IP-50. 

A base do quadro deverá ser provida de perfis "U", com furos adequados para os 

chumbadores embutidos no piso.  

 

6.9.4.2. Barramentos 

Os barramentos deverão ser construídos de barras de cobre eletrolítico adequadamente 

fixados para resistir aos esforços eletrodinâmicos decorrentes das máximas correntes de curto-

circuito especificadas. 0 barramento deverá ser previsto para uma corrente permanente de 250 

A, com máxima elevação de 40 °C sobre uma temperatura ambiente de 40 °C. As junções 
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deverão ser prateadas, bem como as junções das extremidades previstas para acoplamento de 

outros painéis. 

O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas 

comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas e adequado às 

condições ambientais da instalação. 

Os barramentos deverão ser identificados através de cores conforme recomendações da 

Norma NBR IEC 60439 da ABNT, a saber: 

 Fase R - Azul escuro;  

 Fase S - Branca;  

 Fase T - Violeta:  

 Neutro - Azul claro;  

 Terra - Verde/Amarelo ou Verde.  

 

No projeto e construção deverão ser consideradas as contrações e expansões dos 

materiais utilizados, devido às variações de temperatura, sejam condutores ou não da corrente 

elétrica. 

 

6.9.4.3. Aterramento 

Deverá ser prevista uma barra contínua, de cobre eletrolítico, ao longo de cada conjunto 

com seção transversal mínima de 100 mm², para permitir o aterramento do quadro. Esta barra 

deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, próprios para 

cabos de cobre nu de seção até 70 mm².  

 

6.9.5. Equipamentos Internos ao Quadro 

6.9.5.1. Disjuntores Tipo Caixa Moldada 

Os disjuntores deverão ser projetados, constituídos e ensaiados conforme prescrições 

das normas NBR 5361 e NBR 5290 da ABNT. 

Os disjuntores deverão ser montados em gavetas extraíveis, possuir características 

termomagnéticas com contatos auxiliares em número suficiente para sinalização e para atender 

ao sistema de intertravamento a ser utilizado pela Contratada. Os disjuntores deverão ter as 

seguintes características básicas: 
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 Classe e isolação: 600 V  

 Frequência nominal: 60 Hz  

 Corrente de Curto-circuito nominal simétrica(eficaz): 10 kA  

 Corrente nominal: Conforme dimensionamento  

 

 

6.9.5.2. Relé de Subtensão (27) 

Deverão ser do tipo eletrônico, trifásico com ajustes de desequilíbrio de tensão e mínima 

tensão. 

Cada relé deverá ser protegido por uma caixa de plástico, perfeitamente estanque a pó. 

Os relés deverão dispor de no mínimo um contato "NAF" (reversível). 

 

6.9.5.3. Instrumentos Indicadores e Medidores 

As medições em corrente alternada serão alimentadas pelos secundários dos 

transformadores de potencial e de corrente. 

A escala dos instrumentos será referida às grandezas primárias medidas. 

Os instrumentos indicadores deverão ser do tipo embutidos perfeitamente estanques ao 

pó e dotados de vidros frontais 

A escala dos instrumentos será escolhida de forma que a indicação do valor nominal de 

operação se encontre na faixa de 70 a 80% da escala. 

Para os circuitos trifásicos deverão ser empregados amperímetros e voltímetros, 

munidos de comutadores de quatro posições sendo três para a leitura das três fases e a quarta 

posição para a exclusão do instrumento. 

Deverão ser previstos blocos de testes para os circuitos de medição.  

 

6.9.5.4. Transformadores para Instrumentos 

6.9.5.4.1. Transformadores de Corrente 

Generalidades: 

Os transformadores de corrente deverão ser monofásicos, do tipo seco, com 

resfriamento natural, completamente herméticos e previstos para instalação no interior de 

quadros.  
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Dados de projeto: 

Os transformadores de corrente deverão obedecer aos requisitos da norma NBR 6856 e 

às características a seguir especificadas: 

 Classe de isolamento: 600 V 

 Corrente primária: 250 A 

 Corrente secundária nominal: 5 A 

 Classe de exatidão e carga nominal: 0,6-C5  

6.9.5.4.2. Transformadores de Potencial 

Generalidades: 

Os transformadores de potencial deverão ser monofásicos, do tipo seco, com 

resfriamento natural, completamente herméticos e previstos para instalação no interior dos 

quadros, com proteção por disjuntor no lado primário, sendo este último provido de contatos 

auxiliares para sinalização.  

 

Dados de Projeto: 

Os transformadores de potencial deverão obedecer aos requisitos da norma NBR 6855 e 

às características a seguir especificadas: 

 Tensão Primária: 380/√3 V  

 Ligação primária: fase-terra  

 Classe de exatidão e carga nominal: 0,6-P25  

 Potência térmica mínima: 400 VA  

 

6.9.5.5. Chaves Seccionadoras 

Generalidades: 

As chaves seccionadoras deverão ser tripolares, para operação sob carga, e previstas 

para montagem nos compartimentos dos quadros. 

Os contatos deverão ser de cobre prateado ou material equivalente, do tipo de alta 

pressão, projetados de forma a suportar os efeitos térmicos e eletrodinâmicos decorrentes das 

correntes de curto-circuito a que estará sujeito o barramento principal. 
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Cada chave seccionadora deverá ser equipada com contatos auxiliares, em quantidade 

suficiente para atender os esquemas de comando e sinalização. sendo que deverão ser 

previstas, no mínimo, com contato auxiliar "NA" e "NF". 

O acionamento das chaves seccionadoras deverá ser manual, através de manopla 

acionável externamente ao compartimento.  

 

6.9.5.5.1. Dados de Projeto 

As chaves seccionadoras deverão ser projetadas, construídas e ensaiadas conforme as 

prescrições das normas IEC 60974 (IEC 408) e VDE 0660 nas suas edições mais recentes. e 

possuir as características a seguir especificadas: 

 Tensão nominal: 500 V  

 Frequência nominal: 60 Hz  

 Corrente de curto-circuito nominal simétrica(eficaz): 10 kA  

 Corrente nominal: conforme dimensionamento  

 

6.9.5.6. Fusíveis 

Generalidades: 

Os fusíveis utilizados nos circuitos de força deverão ser do tipo NH e deverão atender às 

exigências da Norma IEC 60269.  

Para os circuitos de comando, controle e sinalização, os fusíveis deverão ser do tipo 

diazed. fornecidos completos com base. tampa e parafuso de ajuste.  

 

6.9.5.6.1. Dados de Projeto: 

 Tensão nominal: 500 V  

 Corrente nominal: conforme dimensionamento  

 

 

6.9.5.7. Contatores 

6.9.5.7.1. Generalidades 

Os contatores deverão ser de construção robusta, com contatos prateados, auto 

limpantes e não soldáveis. Deverão apresentar uma vida útil de 10 milhões de manobras e 
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serem construídos conforme Norma IEC 61095 (IEC 158 VDE 0660), equipados com contatos 

auxiliares para comando e sinalização.  

 

Dados do projeto: 

 Classe de isolamento: 600 V  

 Frequência nominal: 60 Hz  

 Tensão nominal da bobina: 125 Vcc (Pátio  

 Tensão nominal da bobina: 125 Vcc monofásico (Estações)  

 Faixa de operação da bobina: 0, 8 a 1,1 Vn  

 Corrente nominal: conforme dimensionamento  

 

6.9.5.8. Auxiliares 

Os relés auxiliares utilizados deverão ser de altíssima confiabilidade, visto que seu 

perfeito funcionamento é de importância vital para o sistema elétrico.  

 

6.9.6. Critérios Operacionais 

6.9.6.1. Quadros 

O Quadro Geral de Distribuição 380/220 Vca, possuirá um (1) barramento que deverá 

ser suprido de energia pelos transformadores de serviços auxiliares, através de disjuntores 

correspondentes aos circuitos de alimentação de um e de outro transformador. 

Estes disjuntores deverão possuir um sistema de intertravamento de maneira a impedir o 

paralelismo dos transformadores de serviços auxiliares. 

Os circuitos de comando deverão ser desenvolvidos pela Contratada para realizar a 

transferência de alimentação, obedecendo aos seguintes critérios 

O painel distribuidor de corrente alternada será suprido sempre pelo primeiro 

transformador que entrar em serviço. 

Estando em serviço os dois transformadores e for desligado o que estiver suprindo o 

painel distribuidor de corrente alternada, a transferência se fará para o transformador que 

permanecer em serviço. 
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Sem prejuízo dos critérios acima, por meio de chave seletora, deverá ser possível 

transferir o suprimento de energia auxiliar de um transformador para o outro, quando os dois 

estiverem em serviço. 

No caso de abertura do disjuntor de entrada de um dos alimentadores, pela atuação de 

suas proteções de sobrecorrente. deverá ser bloqueado o fechamento do outro disjuntor.  

 

6.9.6.2. Sinalizações 

 Estado dos disjuntores de entrada: fechado e aberto;  

 Relé de subtensão atuado (falta de tensão da rede);  

 Disjuntores de entrada atuados;  

 

6.9.7. Ensaios 

6.9.7.1. Ensaios de Tipo 

Para o quadro e os equipamentos ofertados, a Contratada deverá fornecer certificado 

dos ensaios de tipo realizados em laboratórios qualificados, sobre um protótipo de idênticas 

características, incluindo no mínimo, ensaios dielétricos à frequência industrial, de 

sobrecorrente, térmico e dinâmico, e para os disjuntores, ensaios de capacidade de 

interrupção, segundo as normas a seguir especificadas para os ensaios de rotina.  

 

6.9.7.2. Ensaios de Rotina 

Com referência aos ensaios de rotina previstos nas normas, a seguir referidas, deverão 

ser realizados na fábrica. entre outros. os seguintes ensaios: 

 

6.9.7.3. Para os Quadros (NBR IEC 60439 e IEEE C37.20.1) 

Exame visual para verificar o esmero da fabricação, qualidade das chapas metálicas. 

revestimento de proteção contra corrosão, pintura, colocação e fixação dos elementos 

componentes etc.; 

Ensaio dielétrico à frequência industrial com os valores das tensões indicadas nas 

normas; 
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Ensaio mecânico de operação para verificar o funcionamento normal de todas as 

gavetas das unidades removíveis. intertravamento etc.;  

 

6.9.7.4. Para os Disjuntores Tipo Caixa Moldada (NBR 5290) 

 Exame visual para se verificar o esmero da fabricação;  

 Verificação da calibração;  

 Ensaio de tensão aplicada;  

 Ensaio de operação mecânica.  

 

6.9.7.5. Para as Chaves Seccionadoras sob Carga (NBR-5381) 

 Exame visual para se verificar o esmero da fabricação, pintura e galvanização;  

 Ensaio de elevação de temperatura;  

 Ensaio de resistência de isolamento;  

 Ensaio de tensão aplicada.  

 

6.9.7.6. Para os Transformadores para Instrumentos (NBR 6855, NBR 6856, IEEE C57.13) 

 Exame visual e dimensional para verificar o esmero da fabricação, uniformidade 

do encapsulamento, pintura e zincagem;  

 Ensaio dielétrico à frequência industrial com os valores indicados nas normas;  

 Ensaio de exatidão.  

 

6.9.7.7. Para o Circuito de Baixa Tensão e de Medição e Proteção 

Testes de isolamento: Deverá ser verificado mediante ensaio com a tensão à frequência 

industrial de 2,5 kV, 60 Hz, aplicada por 1 (um) minuto na parte dos circuitos de corrente 

alternada e de 1,5 kV, 60 Hz, na parte do circuito de corrente contínua; 

Medição da resistência de isolação: Deverá ser verificada a resistência de isolação entre 

o circuito em corrente contínua e a terra, entre o circuito de corrente alternada e a terra e entre 

os dois circuitos. 

Verificação da correspondência da fiação com a indicada nos desenhos; Ensaios de 

funcionamento simulado dos circuitos. 
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6.10. Sistema 125 Vcc 

A Subestação Retificadora do Pátio de Manutenção possuirá um sistema de suprimento 

de energia em 125 Vcc com características e composição a seguir descritas.  

 

6.10.1. Objetivo 

O presente item estabelece as condições que deverão ser obedecidas no projeto 

executivo, fabricação, ensaios e garantias dos sistemas de alimentação de 125 Vcc para a 

Subestações do Pátio. 

O sistema proposto deverá apresentar o mais alto grau de confiabilidade, segurança, 

tempo de vida útil e facilidades de manutenção e operação, sendo constituído de componentes 

cuja concepção estejam em conformidade com a realidade do mercado, permitindo desta 

forma, a fácil reposição dos mesmos na manutenção do sistema. 

O sistema ofertado deverá ser preferencialmente dotado de tecnologia baseada em 

microprocessador, com arquitetura mínima em 16 bits. oferecendo basicamente as seguintes 

facilidades: 

 Registro de eventos;  

 Diagnósticos de falhas;  

 Leitura de Status: Telecomando e telecontrole a partir do Subsistema de Controle 

Local e do CCO;  

 Interface seriais para IHM's de manutenção;  

 

6.10.2. Composição do Sistema 

O sistema de 125 Vcc será composto dos seguintes itens: 

 Retificador /Carregador de baterias;  

 Bateria;  

 Caixa Porta-Fusíveis ;  

 QDCC - Quadro de Distribuição de Corrente Contínua  
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6.10.3. Critérios Operacionais do Sistema  

 

6.10.3.1. Condições Normais de Operação 

Nas condições normais de operação o retificador deverá manter as baterias em 

flutuação, alimentando simultaneamente as cargas do QDCC.  

 

6.10.3.2. Condições Degradadas 

Com retificador sem alimentação CA, as baterias deverão continuar alimentando os 

consumidores de QDCC.  

 

6.10.4. Carregadores de Baterias 

6.10.4.1. Retificadores 

Cada retificador deverá ser projetado, construído e ensaiado de acordo com as 

prescrições das normas IEEE C57.18.10 e com base nas características abaixo:  

 Tensão de alimentação trifásica 220 V +/- 10%;  

 Frequência de alimentação 60 Hz +/- 5%;  

 Faixa de Tensões permissíveis na saída para o consumidor 125 Vcc +8% a -15%;  

 O retificador deverá ter pelo menos a capacidade de suprir simultaneamente os 

consumidores e as correntes para recarga da bateria em um período máximo de 10 horas;  

 “Ripple" máximo de tensão de saída para o consumidor, com as bateria 

conectadas (valor pico a pico) 1 V;  

 MTBF - 50.000 horas.  

 

Os retificadores deverão ser do tipo estático. O funcionamento e regulação em cada um 

dos possíveis regimes de operação deverá ser completamente automático. 

A transferência do regime de flutuação para carga deverá ser automática, exceto para 

aplicação de carga profunda que deverá ser manual comandada através de chave mantida no 

painel dos retificadores. 

O circuito retificador deverá ser do tipo ponte de onda completa e sistema de regulagem 

com retificadores controladores de silício (tiristores). 
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O retificador deverá ser provido de circuito limitador de corrente de saída com ajuste 

desde 10% até 110% de sua corrente nominal 

Além do circuito de limitação de corrente acima, o retificador deverá também ser previsto 

com limitador de corrente para a bateria com ajuste desde 10% até 110% da corrente nominal 

do retificador. 

Na saída do retificador, deverão ser previstos diodos de bloqueio para proteção contra 

curtos-circuitos internos e um dispositivo sensor de tensão que coloque automaticamente fora 

de serviço o carregador, interferindo no disparo dos tiristores, quando a tensão na saída do 

retificador atingir valores fora da faixa previamente fixada. 

Na entrada do retificador deverá ser previsto um disjuntor para permitir a isolação 

elétrica de mesmo nos casos de reparos em manutenção.  

 

6.10.4.2. Fusíveis de Saída 

Na saída do carregador para o consumidor deverão ser previstos fusíveis NH de 

proteção de capacidade adequada.  

 

6.10.4.3. Caixas Porta-Fusíveis (para Baterias) 

As caixas porta-fusíveis terão por função possibilitar o isolamento do conjunto de bateria 

e efetuar a proteção dos cabos de conexão para o barramento dos retificadores. 

Em cada caixa será incluída uma chave seccionadora bipolar, provida de fusíveis tipo 

NH. satisfazendo as seguintes características: 

 Tensão nominal de operação 125 Vcc:  

 Tensão de isolação maior ou igual a 500 Vcc;  

 Corrente nominal compatível com a seletividade do sistema.  

 

6.10.5. Características Construtivas 

6.10.5.1. Retificadores 

O retificador deverá ser montado num armário metálico, que será previsto para 

instalação no interior de um recinto adequado e construído com base na Norma IEEE 

C57.18.10 e características indicadas a seguir:  
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6.10.5.1.1 Características Gerais 

Deverão ser de tipo auto-suportantes, para instalação afastada da parede, com acesso 

da cablagem pela parte inferior. Deverão possuir dispositivos de comando, sinalização, 

medição etc., instalados na parte frontal e relés auxiliares, circuitos retificadores. fiação, 

circuitos de proteção etc., instalados na parte interna. 

Deverão ser construídos de modo a permitir um acesso fácil a todos os componentes. 

Na medida do possível, os circuitos e componentes eletrônicos deverão ser acomodados em 

compartimentos de força e sujeitos tanto uns quanto outros a uma eficiente refrigeração. O 

acesso a qualquer componente deverá ser possível sem a necessidade de remover outros 

componentes ou de desmanchar partes mecânicas ou estruturas.  

 

6.10.5.1.2 Estruturas Metálicas 

Na fabricação deverão ser empregados elementos modulares metálicos, que permitam 

uma fácil alteração dos circuitos elétricos e dos equipamentos instalados. 

Deverão ser construídos em base a perfis e chapas de aço aparafusadas, estas últimas 

de 2 mm de espessura, no mínimo. 

O acesso à parte interna deverá ser feito pela parte frontal, onde deverá ser prevista 

uma porta provida de fechadura (sem chaves) e com guarnições de borracha sintética, 

conforme Normas NEMA. 

Os armários deverão ser totalmente fechados com exceção da parte inferior que deverá 

ter aberturas para saída dos cabos. Para a vedação de tais aberturas, quando da instalação, 

deverão ser fornecidas peças de material isolante, incombustível e antimofo, em quantidade e 

tamanho suficiente. 

Deverão ser previstas janelas de ventilação nas paredes laterais e posterior do armário, 

de tal modo que ofereçam um bom arrefecimento aos equipamentos. 

Estas aberturas deverão ser protegidas por grades metálicas à prova de corrosão e 

eficientes para proteger o equipamento contra a entrada de insetos. 

Os armários deverão possuir na parte superior, alças removíveis para levantamento dos 

mesmos em caso de transporte. 

A base deverá ser constituída por uma viga de ferro "U", com furos para fixação e 

parafusos para fundação e ancoragem. 
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Os barramentos poderão ser acomodados internamente aos armários. Como alternativa 

os barramentos poderão interligar os armários pela parte superior dos mesmos. Neste caso 

deverão ser previstas proteções adequadas contra queda de objetos e contatos involuntários 

com isolações adequadas nas transposições das estruturas dos armários.  

 

6.10.5.1.3 Composição dos Retificadores 

Os retificadores deverão possuir entre os componentes necessários, os seguintes 

equipamentos e acessórios: 

 Voltímetro na alimentação de corrente alternada incluindo chave seletora com 

posição de repouso:  

 Amperímetro na alimentação de corrente alternada, intuindo chave seletora com 

posição de repouso:  

 Disjuntor na entrada de corrente alternada,¬  

 Circuito retificador de estado sólido:  

 Circuito regulador da tensão fornecida pelo retificador;  

 Voltímetro na saída do retificador:  

 Amperímetro na saída do retificador;  

 Fusíveis NH na saída para os barramentos;  

 Circuito de limitação automática da corrente de saída do retificador de 10°x6 a 

110% de sua corrente nominal;  

 Circuito de limitação automática da corrente para bateria ajustável de 10% a 

110% de corrente nominal do retificador:  

 Alarmes e sinalizações óticas locais com retenção , botão de reposição e contato 

auxiliar para alarme remoto: 

o Defeito do retificador;  

o Falta de rede ou falha de fase;  

o Sobretensão na saída do consumidor;  

o Positivo a terra;  

o Negativo a terra;  

o Sobre temperatura. 

 Sinalizações óticas locais: 

o Retificador ligado;  
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o Flutuação;  

o Equalização;  

o Carga profunda.  

 

Na falta de fase ou sobretensão na saída para o consumidor, o retificador deverá ser 

imediatamente desconectado da rede de corrente alternada mediante controle dos disparos 

dos tiristores.  

 

6.10.5.1.4 Terminais e Fiação interna 

A fiação interna deverá ser executada totalmente na fábrica e não deverá conter 

quaisquer juntas ou derivações. 

As ligações deverão ser claramente identificadas com etiquetas ou luvas em cada 

extremidade e dispostas de acordo com os respectivos diagramas de fiação. 

Para as ligações com o circuito externo deverão ser previstos blocos terminais de 

capacidade de corrente adequada à função de cada um deles, sendo que os blocos de força 

deverão ficar separados dos de controle. 

Os terminais de cada bloco deverão ser fixados com parafuso, do tipo protegido e com 

fixação indireta tipo prensa-fio. Não deverá ser ligado mais de um fio em cada ponto de ligação 

do borre. 

Os terminais deverão ser de tipo maciço, em liga anticorrosiva, adequados para garantir 

contatos perfeitos e seguros mesmo em caso de vibrações, deslocamentos e variações 

térmicas. Deve ser evitada a possibilidade de curtos-circuitos contra terra e entre terminais. 

Em todos os blocos de terminais deverão ser fornecidos 20 % (vinte por cento) de 

bornes em excesso para cada tipo utilizado, com um mínimo de 4 (quatro), deixados à 

disposição.  

 

6.10.5.1.5 Circuito de terra 

Todas as estruturas metálicas deverão ser interligadas com uma barra de cobre de 100 

mm² no mínimo, provida de terminais de aterramento nos dois extremos. adequados para 

cabos de cobre nu de bitola até 95 mm². Tais terminais deverão ser instalados em qualquer m 

dos extremos inferiores de cada armário.  
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6.10.5.2. Caixas Porta-Fusíveis 

As caixas porta-fusíveis deverão ser previstas para instalação no interior de recintos 

adequados. e deverão ser construídas conforme: 

 Características Gerais: 

As caixas porta-fusíveis serão instaladas a certa altura, contra a parede externa da sala. 

com acesso da cablagem pela parte inferior 

 Estruturas Metálicas: 

Na fabricação das caixas porta-fusíveis deverão ser empregados elementos modulares 

metálicos, em base a chapas de aço de 2 mm de espessura no mínimo. O acesso à 

parte interna deverá efetuar-se pela parte frontal, mediante uma porta provida de 

fechadura idêntica àquela utilizada para os retificadores. 

 Composição: 

As caixas porta-fusíveis deverão possuir no seu interior uma chave seccionadora sob 

carga bipolar, equipada com fusíveis do tipo NH compatíveis com a capacidade das 

baterias.  

 

6.10.6. Critérios Operacionais 

O conjunto operará segundo os seguintes critérios operacionais:  

 

6.10.6.1. Regime de Flutuação 

Este será o regime normal de operação, isto é, cada retificador manterá sob controle 

automático a tensão de flutuação na bateria suprindo, simultaneamente, o consumo das cargas 

conectadas ao barramento.  

 

6.10.6.2. Regime de Carga Automática de Equalização 

Sempre que ocorrer a falta da tensão alternada de serviços auxiliares, a bateria passará 

a fornecer corrente ao consumidor. Quando a rede normalizar, o retificador tenderá a imprimir 

uma corrente elevada às baterias a fim de recompor o nível de tensão da mesma. Desta forma 

o circuito de carga automática atua emitindo um comando para que os retificadores mudem 

para o regime de "carga de equalização" e nele permaneçam até que a carga da bateria seja 
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completada, quando então o circuito deverá dar um novo comando para que os retificador volte 

ao regime de flutuação. 

Para que esta carga possa ser selecionada manualmente, deverá existir uma chave de 

comando manual da carga de equalização, e inibição da mesma, caso necessário conforme 

exemplo: 

 1 - carga de equalização  

 0 - carga automática de equalização  

 2 - inibe carga automática  

 

O sistema deverá possibilitar que a carga de equalização seja aplicada à bateria com o 

consumidor presente no sistema. Para isso, a Contratante deverá avaliar a necessidade de 

inclusão de unidade de diodos de queda, que deverá fazer parte do Fornecimento, 

dimensionada para conseguir a tensão final de carga da bateria com o consumidor mantido em 

125 Vcc +8% a –15%. 

Para um controle do número de recargas automáticas aplicadas à bateria. deverá ser 

previsto um contador do número de vezes em que a carga foi aplicada automaticamente. 

 

6.10.6.3. Regime de carga profunda 

Devido a ser usada somente na manutenção das baterias, este regime só deverá ser 

comandado manualmente através de chave localizada nos retificadores.  

 

6.10.7. Ensaios 

6.10.7.1. Ensaios de Tipo 

Sobre os retificadores, além dos ensaios de tipo previstos pela Norma IEEE C57.18.10, 

deverão ser efetuados os seguintes: 

 Testes de funcionamento do retificador, com a bateria conectada e em regime de 

flutuação. Deverá ser verificada a estabilidade da tensão e a variação da corrente no 

consumidor, para variações da tensão alternada de alimentação em toda a faixa permissível;  

 Controle do circuito limitador de corrente do retificador.  

 

256



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

6.10.7.2. Ensaios de Rotina 

Sobre os retificadores deverão ser efetuados os seguintes ensaios de rotina: 

 Inspeção visual geral;  

 Inspeção dimensional;  

 Verificação da correspondência da fiação com a indicada nos desenhos 

esquemáticos:  

 Teste de todos os alarmes e sinalizações;  

 Teste de isolamento: será verificado mediante ensaio com tensão à frequência 

industrial de 2,5 kV, 60 Hz, aplicado por 1 (um) minuto na parte dos circuitos de corrente 

alternada e de 1,5 kV, 60 Hz na parte do circuito de corrente contínua;  

 Medição da resistência de isolação: será verificada a resistência de isolação entre 

o circuito e a terra, entre o circuito de corrente alternada e a terra e entre os dois circuitos, 

mediante aplicação de uma tensão de 1.250 V.  

 Sobre os painéis de comutação deverão ser efetuados os testes de rotina 

previstos pela Norma IEEE C37.20.1;  

 Sobre as caixas porta-fusíveis deverão ser efetuados os testes de rotina previstos 

pela Norma IEEE C37.20.1, onde aplicáveis.  

 

6.10.8. Baterias de 125 Vcc 

6.10.8.1. Dados de Projeto 

As baterias deverão ser do tipo alcalinas ou chumbo-ácidas e seu dimensionamento 

deverá ser efetuado de acordo com os seguintes dados de projeto:  

  Se alcalinas, deverão ser do tipo com eficiência alta e resistência interna baixa 

para atender às solicitações de pico das cargas previstas para o sistema.  

  Se chumbo-ácidas, deverão ser do tipo de placas tubulares, com grades com liga 

chumbo-antimônio, para igualmente atender os consumidores previstos para o sistema.  

  O número de elementos deverá ser compatível com a filosofia operacional do 

sistema, de modo a se obter no consumidor a faixa de tensão admissível de 125 Vcc + 8% a – 

15%.  
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6.10.8.2. Características Construtivas 

 
6.10.8.2.1. Baterias 

Cada bateria deverá ser constituída por um conjunto de elementos contidos em 

recipientes que façam parte do elemento, resistentes ao eletrólito, fechados superiormente com 

tampa e providos de válvulas de gases anti-explosivo. 

Os pólos dos terminais deverão ser devidamente isolados e vedados mediante anéis 

adequados, sendo rosqueados com porcas e arruelas para ligação entre os diversos 

elementos. 

O tipo e a forma das placas deverão permitir a máxima utilização do material ativo, tanto 

em descargas rápidas quanto lentas e evitar qualquer tipo de deformação. 

A isolação entre as placas de polaridades diferentes deverá ser feita com isoladores 

plásticos, de material resistente ao eletrólito. 

Os elementos deverão ser do tipo de baixa resistência interna e de alta eficiência, 

compatível com os serviços e requisitos acima especificados. 

Os pólos dos elementos deverão ser claramente identificados por meio de símbolos (+) e 

(-), de forma indelével e inconfundível. 

Cada elemento deverá ter gravado no seu vaso o número e a data de fabricação. 

 

6.10.8.2.2. Estantes 

As estantes para as baterias em questão, deverão ser metálicas, devidamente 

protegidas com pintura antioxidante e resistente ao eletrólito. 

As estantes poderão ser providas de pinos de encaixe ou outro método eficiente para 

fixar firmemente os elementos sobre as mesmas, evitando quaisquer deslocamentos. A 

construção deverá ser feita de modo a facilitar ao máximo a manutenção e inspeção das 

baterias. 

Os pés das estruturas de suporte deverão ser isolados do chão por meio de material 

resistente ao eletrólito, evitando qualquer contato direto da estante com eventuais resíduos de 

eletrólito remanescentes no piso. 

A superfície de contato entre o conjunto e o piso deverá ser de tal forma que não 

concentre demasiado esforço mecânico à estrutura do piso.  

 

6.10.8.2.3. Ensaios sobre as Baterias 
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Deverão ser realizados na Fábrica, entre outros, os seguintes ensaios:  

 Exame dimensional e visual;  

 Tensão final de carga;  

 Densidade final de carga;  

 Temperatura final de carga;  

 Capacidade em A-h e W-h;  

 Rendimentos (referentes a A-h e W-h);  

 Retenção de carga;  

 Descarga rápida.  

 

6.10.9. Quadro de Distribuição de 125 Vcc 

6.10.9.1. Dados de Projeto 

O quadro de distribuição de 125 Vcc (QDCC) fornecerá energia auxiliar destinada à 

alimentação dos circuitos de controle, proteção, sinalização, alarmes e iluminação de 

emergência. além de suprir energia aos mecanismos de acionamento de chaves seccionadoras 

e disjuntores. 

O quadro de distribuição de 125 Vcc (QDCC) deverá ser projetado, construído e 

ensaiado de acordo com as prescrições da norma IEEE C37.20.1 e VDE 0660, na edição mais 

recente: 

 Tensão nominal : 125 Vcc  

 Classe de Isolamento: 600 V  

 Corrente nominal do Barramento : 200 A  

 Corrente de curto circuito: 10 kA  

 

Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico, contínua, no interior de cada quadro, 

com seção transversal mínima de 100 mm², para permitir o aterramento do quadro. Esta barra 

deverá ser provida de conectores adequados, tio alta pressão, aparafusados, próprios para 

cabos de cobre nu de bitola até 95 mm².  

 

6.10.9.2. Características Construtivas 
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6.10.9.2.1. Estruturas Metálicas 

Deverão ser do tipo auto-suportantes, perfeitamente rígidas e previstas para permitir 

ampliações futuras. 

Deverão ser construídas com perfis de aço e chapas de aço de 2 mm (no 14 MSG) de 

espessura. 

A base do quadro deverá ser provida de perfis em "U" com furos adequados para a 

passagem dos chumbadores.  

 

6.10.9.2.2. Barramentos 

Os barramentos deverão ser constituídos de barras de cobre eletrolítico, 

adequadamente fixadas para resistir aos esforços dos máximas correntes de curto circuito 

especificadas. 0 barramento deverá ser previsto para uma corrente permanente de 200 A, com 

máxima elevação de 30 °C sobre uma temperatura ambiente de 40 °C. 

As pontas e derivações dos barramentos deverão ser prateadas. Os barramentos, bem 

como os diversos elementos de ligação aos equipamentos primários, juntas e derivações 

deverão ser completamente isolados eletricamente, na classe de 600 V, com material 

adequado tipo epóxi ou plástico. As emendas e derivações deverão ser isolados com o mesmo 

nível de isolamento do barramento. 

O material isolado a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas 

comprovadamente satisfatórias, não propagador de chamas, resistente à formação de 

depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica e adequado às condições ambientais 

da instalação. 

O projeto, a construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão 

levar em conta as contrações e expansões dos materiais, devido às variações de temperatura 

dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos meios isolantes.  

 

6.10.9.3. Equipamentos Internos do Quadro 

 
6.10.9.3.1. Disjuntores 

Os disjuntores deverão ser do tipo a seco em caixa moldada, com desionização 

magnética, equipados com relés térmicos e de sobrecorrente, com comando manual por meio 

de alavanca própria e acessível da frente do correspondente compartimento. 
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Deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme as prescrições e os métodos 

das normas NBR 5283 e NBR 5290 da ABNT ou da norma NEMA ABI, na edição mais recente. 

Dados do projeto: 

 Tensão nominal : 125 V  

 Tensão máxima de operação : 135 V .  

 Corrente de curto-circuito : 10 kA  

 Corrente nominal : Adequada à capacidade de cada circuito conforme projeto 

executivo.  

 

6.10.9.3.2. Contatores 

Os contatores deverão ser de construção robusta, com contatos prateados, auto 

limpantes e não soldáveis. Deverão, ainda, apresentar uma vida útil de 10 milhões de 

manobras, com frequência de 1.000 manobras por hora. A bobina de comando deverá ser 

apropriada para operação na tensão de 125 Vcc + 8% a - 15%. 

Dados de projeto: 

 Tensão nominal: 125 Vcc  

 Tensão máxima de operação: 135 Vcc  

 Corrente de curto-circuito nominal mínima 10 kA .  

 Tensão de alimentação da bobina: 125 Vcc  

  Corrente nominal: Adequada à capacidade de cada circuito conforme projeto 

executivo.  

 

6.10.9.3.3. Instrumentos Indicadores 

Os instrumentos indicadores deverão ser do tipo embutido, perfeitamente estanques ao 

pó, dotados de vidro de tipo "nom glare". 

A escala dos instrumentos será escolhida de forma que a indicação do valor nominal de 

operação se encontre de 70 a 80% da escala. 

Para as medições em corrente contínua, os instrumentos inseridos deverão ser providos 

de "Shunts" adequados nos valores de corrente e de tensão.  

 

261



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

6.10.9.4. Critérios Operacionais 

Nas condições normais de operação, os consumidores vitais da subestação serão 

alimentados pelo retificador, que manterá simultaneamente a bateria em flutuação ou nos 

regimes de carga. 

No defeito ou na falta de alimentação CA do retificador, os consumidores passarão a ser 

alimentados pela bateria. Neste instante, com o sinal emitido pelo carregador, o QDCC 

desencadeará uma contagem regressiva que desligará o circuito de alimentação de 

emergência após 30 minutos. Caso o retificador seja reparados ou ocorra o retorno da rede 

antes deste tempo, o sistema será restabelecido automaticamente. 

O QDCC deverá ser previsto com uma chave que permita ligar ou desligar a 

temporização deste circuito de emergência.  

6.10.9.5. Ensaios 

 
6.10.9.5.1. Ensaios de Tipo 

Para cada tipo de quadro e equipamento ofertado, a Contratada deverá apresentar 

certificado dos ensaios de tipo realizados em laboratórios qualificados, sobre um protótipo de 

idênticas características, incluindo no mínimo, ensaios dielétricos à frequência industrial, de 

sobrecorrente térmica e dinâmica, e para o disjuntor, capacidade de interrupção, segundo as 

Normas IEEE C37.20.1e PEB-186.  

 

6.10.9.5.2. Ensaios de Rotina 

Com referência aos ensaios de rotina previstos nas Normas, a seguir referidas, deverão 

ser realizados na fábrica, entre outros, os seguintes ensaios 

 Para o Quadro (IEEE C37.20.1): 

o Exame visual para verificar: esmero de fabricação, qualidade das chapas 

metálicas, revestimento de proteção contra corrosão, pintura, colocação e fixação 

dos elementos componentes etc.  

o Ensaio dielétrico a frequência industrial com os valores indicados nas normas.  

 Para os Disjuntores em Caixa Moldada: 

o Exame visual para verificar a esmero de fabricação,  

o Verificação da calibração;  

o Ensaio de tensão aplicada;  
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o Ensaio de operação mecânica. 

 Para os Circuitos de Medição: 

o Testes de isolamento: será verificado mediante ensaio com a tensão à frequência 

industrial de 2,5 kV, 60 Hz, aplicada por um minuto na parte dos circuitos de 

corrente alternada e de 1,5 kV, 60 Hz, na parte de circuito de corrente contínua;  

o Medição da resistência de isolação: será verificada a resistência de isolação entre 

o circuito em corrente contínua e a terra, entre o circuito de corrente alternada e a 

terra e entre os dois circuitos;  

o Verificação da correspondente fiação com a indicada nos desenhos; - Ensaio de 

funcionamento simulado dos circuitos.  

 

7. MALHA TERRA  

 

O presente item objetiva estabelecer as diretrizes para projeto, fornecimento de materiais, 

instalação e testes das malhas de terra para as Subestações Retificadoras, incluso do Pátio de 

Manutenção.  

 

7.1. Generalidades 

A finalidade da malha de terra é a de possibilitar que as correntes de falha entre as 

partes energizadas dos circuitos e a massa dos equipamentos, ou componentes metálicos das 

instalações, escoem para a terra sem provocar danos a equipamentos e sem oferecer risco de 

acidentes provocados por choques elétricos a pessoas que estejam dentro da área da 

subestação e na região externa à mesma, próxima da cerca que a circunda. 

Para tanto, a malha de terra deverá conduzir para o solo as correntes citadas acima até 

que as proteções da subestação atuem no sentido de interrompê-las. Para que a malha de 

terra cumpra corretamente as suas funções, o seu projeto e instalação deverão ser executados 

de forma que o valor de sua resistência ôhmica bem como os potenciais de toque e de passo 

na região de influência da malha, estejam dentro de limites prescritos e aceitáveis por Normas 

técnicas de reconhecida aplicação. Deverão ser ligados à malha de terra da subestação: 

 Todos os elementos metálicos não destinados à condução de corrente nas 

condições normais de operação da subestação.  
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 Os cabos guarda destinados à proteção dos equipamentos da área externa da 

subestação contra descargas atmosféricas.  

 Os para-raios, tanto dos circuitos de corrente alternada quanto dos circuitos de 

corrente contínua.  

 As massas de todos os equipamentos da subestação na área externa e na área 

abrigada.  

 

 

7.2. Projeto 

Para execução do projeto executivo, os parâmetros do solo deverão ser obtidos 

mediante ensaios e medições, em campo, no local em que a subestação será implantada. 

O projeto deverá ser realizado em consonância com Normas brasileiras e internacionais 

que regem o assunto, tanto no que diz respeito aos materiais empregados quanto aos aspectos 

de metodologia de cálculo e critérios de segurança de equipamentos instalações e pessoas, 

devendo as tensões de toque e de passo estar dentro de valores estabelecidos na IEEE 80, em 

sua versão mais recente.  

A malha de terra deverá ser projetada para suportar as correntes de curto circuito à terra 

durante o tempo necessário à atuação das proteções da subestação no sentido de interromper 

as correntes de falta à terra. 

A seção mínima dos cabos da malha de terra será de 120 mm² por questões de robustez 

mecânica, independentemente da seção determinada pelo dimensionamento elétrico. 

No memorial de cálculo da malha de terra, todos e quaisquer cálculos utilizados para o 

dimensionamento e quantificação dos materiais deverão ser evidenciados e demonstrados na 

sequência lógica em que forem realizados. 

Deverão ser confeccionados desenhos mostrando no mínimo, a malha de terra em 

planta, com a localização de todos os cabos que a constituem, locais de cravação de hastes e 

de poços de inspeção além de detalhes de conexões da própria malha e desta com os 

equipamentos da subestação. 

Em volta da área destinada aos equipamentos o projeto deverá estabelecer a instalação 

de quatro tomadas de terra constituídas de três hastes de aço cobreado enterrados no solo, 

com 3/4" de diâmetro e 4 a 5 m de comprimento. As extremidades superiores das hastes serão 

conectadas entre si por barras ou cabos de cobre com seção mínima de 250 mm². As tomadas 

264



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 

 
 

 
 
 

de terra também serão ligadas entre si e o restante da malha de terra mediante conexões 

realizadas com soldas exotérmicas. Deverão ser previstos poços para inspeção e medição de 

resistência da malha de terra. 

 

7.3. Instalação 

A instalação da malha de terra será realizada mediante a cravação de hastes e 

lançamento de cabos, em valetas dispostas longitudinal e transversalmente no terreno da 

subestação, em profundidade a ser determinada pelo projeto. 

As conexões entre os cabos principais, secundários e de derivação para os 

equipamentos, serão realizadas pelo processo de soldas exotérmicas. Todas as hastes da 

malha de terra serão conectadas aos cabos por meio de soldas exotérmicas. 

As conexões dos cabos de derivação da malha com os equipamentos deverão ser 

realizadas com conectores apropriados que possuam pelo menos dois parafusos. 

Após a instalação da malha de terra, ou seja, lançamento de todos os cabos, cravação 

de todas as hastes e execução das conexões, o fechamento das valas deverá ser realizado 

com a deposição e apiloamento de sucessivas camadas de terra limpa e isenta de detritos. 

Concluído o fechamento e compactação das valas, o terreno será nivelado e preparado 

para receber como acabamento em toda área da subestação, uma camada de brita número 2 

com espessura mínima de 15 cm. 

 

7.4. Testes da Malha de Terra 

Antes de a subestação ser colocada em serviço, a malha de terra deverá ser submetida 

aos testes listados abaixo, com o objetivo de verificar se a mesma foi projetada e construída 

segundo as prescrições das Normas utilizadas. Os testes serão realizados segundo a IEEE 81 

em sua versão mais recente. 

 Medição de resistência ôhmica da malha de terra, utilizando o método volt-

amperométrico. 

 Medição de potencial de toque nas estruturas metálicas dos equipamentos e 

cercas metálicas quando houver. 

 Medição de potencial de passo nas proximidades dos portões de entrada e nas 

sub-malhas da malha principal. 
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 Medição do gradiente de potencial, considerando pelo menos 8 (oito) pontos (ou 

mais) nos diferentes sentidos (longitudinal, transversal e diagonal) em relação à malha 

principal. Os pontos de medição deverão ser tomados a cada 1 (um) metro a partir da malha 

principal. 

 Medição da resistividade do solo em 4 (quatro) pontos da malha principal (método 

Wenner). 

 Medição do potencial de transferência nos equipamentos localizados a uma 

distância de até 4 (quatro) vezes a maior diagonal da malha principal. 

 

Para a realização dos testes na malha de terra, os seguintes cuidados deverão ser 

tomados: 

 O cabo guarda da linha de transmissão que supre a subestação deverá estar 

desligado do cabo guarda da subestação. 

 A subestação deverá estar desligada para evitar interferência nas leituras. 

 

Todos os instrumentos e equipamentos necessários à realização dos testes deverão ser 

fornecidos. Após a realização dos testes, deverá ser elaborado relatório técnico indicando as 

conclusões e o resultado das medições. O relatório técnico assinado pelo engenheiro 

responsável pela obra deverá ser emitido. 

Se eventualmente algum dos valores medidos divergir do estabelecido em Norma, 

deverá ser tomada as medidas corretivas cabíveis no sentido de que, após novos testes, a 

malha de terra apresente as características previstas pelo projeto e estabelecidas em Normas.  
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