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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: 

 

TOMO I 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE 
CENTRALIZADO 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE ENERGIA – ALTA 
TENSÃO 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO 
(SMT) 

TOMO II 

 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 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE 
SEMAFÓRICO 

TOMO III 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E 
CONTROLE 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO E DE PASSAGEIROS 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE PORTAS DE 
PLATAFORMA 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
ACESSO (SCA) 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE REDE DE DUTOS 
(BANCO DE DUTOS) 
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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 

para o fornecimento e implantação do Sistema de Alimentação Elétrica de Baixa Tensão 

(SBT) para a linha do Veiculo Leve sobre Trilhos VLT na Via W3 do DF – Trecho Asa 

Norte a Asa Sul e Ramal Aeroporto. 

 

1.2. Apresentação 

O fornecimento de energia elétrica do VLT será efetuado em média tensão, sistema 

trifásico em 13,8 kV – 60 Hz do Sistema de Alimentação Elétrica de Alta Tensão (SAT) 

para suprimento de todo o Complexo Operacional e de Manutenção e Pátio e em baixa 

tensão, sistema trifásico em 380/220 V – 60 Hz, através da rede da concessionária de 

energia local – CEB – Companhia Energética de Brasilia, para todas as 27 estações 

operacionais. 

 

1.2.1. Sistema de Baixa Tensão (220 Vca- 380 Vca – 125 Vcc) 

Observamos no item anterior que as instalações do complexo, receberá a tensão 

de alimentação trifásica em 13,8 kV do suprimento SAT, por tal motivo teremos 

transformadores trifásicos de força, abaixadores nas tensões de 13,8 kV – 380/220 V – 60 

Hz, para distribuição desta energia, nos pátios e complexos. 

 

O número e potencia de transformadores trifásicos de força necessários para as 

instalações determinadas, são: 

 Pátio de Manutenção: 1 x 1000 kVA ;  

 Estações da Concessionária CEB. 
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Todos os equipamentos e circuitos do sistema de alimentação das Estações, CCO 

e Pátio deverão, onde não mencionados explicitamente em contrário, obedecer às 

seguintes características.  

 

1.2.1.1. Corrente Alternada 

 

 Sistema trifásico com neutro aterrado (ou monofásico) – TN-S: 5 condutores 

(a 2 ou 3 condutores);  

 Classe de tensão de isolamento nominal: 600V;  

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

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

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

  Freqüência nominal: 60 Hz;  

  Nível de curto-circuito máximo: 30kA;  

  Neutro do sistema: aterrado.  

 
 

1.2.1.2. Corrente Continua 

 

 Sistema: a 2 condutores;  

  Classe de tensão de isolamento nominal: 250 V;  

  Tensão nominal: 125 Vcc;  

  Tensão mínima de operação: 106 V;  

  Tensão máxima de operação: 135 V;  

 Nível de curto-circuito: 10 kA.  

 

1.2.1.3. Sistema de Controle 

 

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

 
A fabricação das caixas de entrada dos tipos CEM – Caixa de Entrada e Medição 

de Energia em 220 V e transformação em 220/127 V deverão seguir os padrões definidos 

nas Normas da Concessionária.  
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1.2.2. Pátio de Manutenção 

No Pátio de Manutenção teremos um transformador trifásico de forca tipo seco de 

1000 kVA com tensão primária de 13,8 kV e secundária de 380/220 V - 60 Hz. 

Em caso da falta de energia do SAT, teremos 1 Grupo Motor Gerador Diesel de 

260 kVA - 3Ø- 380/220 Vca, para alimentar as cargas prioritárias do Pátio, pelo 

barramento no quadro QPD-D-E-SUB.(ESSENCIAL). 

No barramento de baixa tensão QPD-D-N-SUB.(NORMAL), teremos 1 circuito que 

deverá alimentar o retificador 1 de 65 kVA, e no barramento de baixa tensão QPD-D-E-

SUB. (ESSENCIAL) teremos 1 circuito que deverá alimentar o retificador 2 de 65 kVA, 

esses dois circuitos retificadores alimentarão em paralelo o barramento de 125 Vcc 

(USCC+UDQ) desse barramento sairão 2 circuitos que alimentarão os bancos de baterias 

(Baterias 1 e 2),1 circuito para o quadro de distribuição de corrente continua (QDCC-D-

CC-SUB.) e 1 circuito para alimentar 1 sistema inversor que deverá alimentar o painel de 

forca PDF-D-NB-SUB, este circuito deverá ter uma chave reversora para manter a 

continuidade elétrica deste sistema pelo Grupo Motor Gerador Diesel de Emergência. Do 

barramento do PDF-D-NB-SUB. sairão 4 circuitos bifásicos de 380 Vca, sendo que 1 dos 

circuitos deverá alimentar o painel PDF-B-NB-CCO,outro circuito o painel PDF-B-NB e 2 

circuitos serão de reserva. 

 

1.2.3. Estações 

A configuração elétrica das estações receberão alimentação direta do sistema 

secundário trifásico + neutro da CEB em 380/220V – 60 Hz que deverá alimentar o 

barramento do QGD-N-ESTAÇÃO. 
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2. NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
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; 

 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz; 

 CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical 

Equipment; 

 DIN - Deutsches Institut für Normung; 

 IEC - International Electrotechnical Commission; 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

 NEMA - National Electrical Manufacturers Association; 

 MTE - NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 VDE - Verein Deutscher Elektrotechniker. 

 

2.2. Normas Técnicas Aplicáveis 

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

Fabricação e Implantação do Sistema de Baixa Tensão (SBT) do Projeto do Sistema VLT 

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

Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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2.3. Documento 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 Média Tensão (SMT). 

 

 

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 os produtos, onde aplicável, 

visto que, as estações serão diretamente alimentadas pela Concessionária (CEB): 

 
 
3.1. Produtos 

3.1.1. Equipamentos Específicos 

 Transformador a seco; 

 Grupo Motor Gerador de Emergencia; 

 No-break (UPS); 

 Quadros de Baixa Tensão; 

 Carregador de Baterias de Acumuladores em 125VCC; 

 Equipamentos internos ao quadro; 

 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 fornececidos quaisquer equipamentos, materiais e acessórios que 

compõem o SBT, 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 
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3.1.3.1. Armários, Painéis, Quadros e Bastidores 

Deverá fornecer 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. 

3.1.3.2. Fios e Cabos (Alimentação e Controle) 

Deverá fornecer e instalar todos os fios e cabos necessários à interligação dos 

equipamentos do SBT. 

Deveráfornecer e instalar todos os fios e cabos de alimentação dos equipamentos 

do SBT. 

Deverá fornecer e instalar todos os fios e cabos necessários à interligação dos 

equipamentos do SBT a todos equipamentos e/ou subsistemas com os quais o SBT 

realize interface. 

 

3.1.3.3. Módulos e Cartões Eletrônicos 

Deverá fornecer todos os módulos e cartões eletrônicos, completos, para os 

equipamentos do SBT, de acordo com as configurações específicas de cada instalação. 

 

3.1.3.4. Miscelâneas de Instalação 

Deverá fornecer os materiais, ferramentas e outros acessórios de instalação 

necessários à montagem, instalação e configuração dos equipamentos, módulos e 

acessórios do SBT.  

 

3.1.3.5. Dispositivos e Equipamentos de Manutenção 

Deverá fornecer 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. 
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3.1.3.6. Conectores e Acessórios 

Deverá fornecer todos os conectores e acessórios para os equipamentos do SBT, 

bem como para realizar a interface com equipamentos de outros sistemas, quando 

aplicável. 

 

3.1.3.7. Aterramento e Proteções 

Deverá fornecer todos os dispositivos necessários à proteção dos equipamentos do 

SBT contra sobretensão, surtos de tensão e descargas atmosféricas. 

Deveráconectar os equipamentos do SBT a malha de terra, escopo de outro 

fornecimento. 

 

3.1.4. Software 

Deverá fornecer dispositivos eletrônicos (CD-ROM, DVD ou pen-drive) que 

contenham os programas completos (executáveis) de todos softwares que compõem o 

fornecimento do SBT em sua versão final instalada. 

 

3.1.5. Sobressalentes 

Deverá fornecer 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  
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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. 

  

 

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: 

3.2.4.1. Instalação dos Transformadores de Força 

A instalação dos Transformadores de Força trifásicos para distribuição de energia 

nos blocos de serviços em todo o sistema deve seguir as normas de ocupação de espaço, 

considerando-se as dimensões e disposições de segurança para o pessoal de operação e 

manutenção (NR-10). 

Optamos pela utilização de transformadores de força trifásicos do tipo secos pelo 

alto nível de confiabilidade e manutenção reduzida, vantagens que no fim deve dar 

retorno financeiro.  
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3.2.4.2. Instalação do Grupo Motor Gerador de Emergência 

A instalação do Grupo Motor Gerador de Emergência além de seguir as normas de 

ocupação de espaço deverá observar, embora sua utilização seja somente para 

emergência, as normas com relação ao ruído e de segurança para sua operação. A sala 

onde deverá ser instalado deve ser projetada, com elementos estruturais abafadores de 

ruído (75 dB a 1,5m) e boa ventilação (Escopo do projeto de arquitetura e civil). A fixação 

do grupo no piso deverá ser feita com calços elásticos amortecedores de vibração, que 

evitem a transmissão de esforços dinâmicos para a fundação e estrutura.  

 

3.2.4.3. Instalação do No Break (UPS) 

O No Break por ser equipamento totalmente estático com elementos eletrônicos, 

deverá ser instalado em local com boa ventilação. O conjunto ou gabinete metálico que é 

auto- sustentável, deverá ser instalado e fixado de acordo com as instruções do 

fabricante.  

 

3.2.4.4. Instalação dos painéis de Baixa Tensão 

Os Painéis de Baixa Tensão serão instalados de acordo com sua utilização, 

separados em três conjuntos distintos, isto é, Pátio de Manutenção, Estações e Centro de 

Controle Operacional onde teremos quadros do tipo auto-suportante e painéis do tipo de 

sobrepor, para fixação em parede. O fabricante deverá fornecer todos os acessórios de 

suporte e fixação, inclusive os chumbadores a serem embutidos no concreto da obra civil. 

As ligações internas dos painéis deverão ser claramente identificadas com 

etiquetas ou luvas ou anilhas de plástico gravadas em cada extremidade, com as mesmas 

designações dos bornes terminais. Não serão aceitas fitas com inscrição manual. 

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 na 

ligação na obra. Deverão ser previstas uma reserva de bornes em torno de 20% da 

quantidade de bornes utilizadas.  

Os cabos auxiliares deverão ter isolamento compatível com a tensão de trabalho, 

classe 1 kV.  

A codificação de cores dos condutores será conforme a norma ABNT. 
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A tensão para alimentação dos serviços auxiliares em corrente alternada será de 

60 Hz e 380/220 Vca. 

Deverão ser previstos termostatos ajustáveis e resistores para desumidificação, 

bem como iluminação nos compartimentos dos cubículos. No quadro, deverá ser previsto 

1 (uma) tomada 380 Vca e uma tomada 220 Vca, para utilização da Manutenção.  

 

 

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 Baixa 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 

entregues para análise e aprovação 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 de projeto Deverárealizar 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; 
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g. Especificação Funcional e Operacional de Requisitos do Sistema;  

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. 

Nesta etapa Deverá realizar as seguintes atividades:  

 
a. Desenvolver as especificações e diagramas Funcionais e Operacionais dos 

equipamentos e sistema;  

b. Desenvolver os estudos dimensionais do sistema; 

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. Desenvolver e consolidar o projeto de aterramento, proteção contra descargas 

atmosféricas e sobrecargas dos sistemas;  

f. Desenvolver e consolidar o projeto de Compatibilidade Eletromagnética dos 

sistemas; 

g. Desenvolver os projetos de fabricação dos equipamentos do sistema; 

h. Desenvolver, testar e consolidar o projeto de protótipos do sistema (caso 

existente);  

i. Desenvolver e fabricar os equipamentos dos sistemas; 

j. Desenvolver o projeto de instalação e montagem dos sistemas. 

 

Nesta etapa devem ser elaborados e entregues os seguintes tipos de documentos: 

a. Especificações hardware e software dos equipamentos e sistemas;  

b. Especificação dos Softwares;  
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c. Diagramas unifilares; 

d. Esquemas Elétricos dos equipamentos;  

e. Diagramas de Interligação entre equipamentos e Sistemas que fazem interface 

entre si com outros Sistemas; 

f. Diagrama de esforços nas estruturas e bases dos equipamentos; 

g. Planta geral de locação das bases para equipamentos canaletas, estruturas, 

dutos e caixas de passagem; 

h. Planta, cortes e detalhes de instalação dos equipamentos; 

i. Procedimentos de Inspeções e Testes em Fábrica dos equipamentos;  

j. Procedimentos de Teste de equipamentos protótipos (caso existente);  

k. Listas de Materiais dos equipamentos;  

l. Especificação de Materiais; 

m. Desenhos Mecânicos, Detalhes Construtivos e de conjunto montado dos 

equipamentos;  

n. Desenhos de instalação e montagem dos equipamentos e sistemas;  

o. Diagramas de Fluxo de Dados, Unifilares, Multifilares, de Interligação e 

Fluxogramas;  

p. Programas fonte e base de dados; 

q. Configuração de Equipamentos (hardware e software);  

r. Documentação de Treinamento de todos os equipamentos. 

 

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;  
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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 emitida documento 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, Deverá 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, 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.  

 

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 Deverárealizar 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;  
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c. Corrigir as eventuais não conformidades detectadas na etapa de 

comissionamento. 

 
Nesta etapa Deverá gerar 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 SBT; 

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. 

 

Nesta etapa Deverá gerar um relatório de eliminação das conformidades 

(pêndências). 
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5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TRANSFORMADOR A SECO 

 
5.1. Objetivo 

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação 

e ensaios para aquisição de transformadores secos a vácuo em resina epóxi, com 

previsão para colocação de ventiladores (para ventilação forçada).  

Os transformadores de potência deverão ser compactos, seguros, confiáveis, de 

vida longa e ecológica. Possuir simplicidade de instalação civil e ocupação reduzida de 

espaço (em cela independente). Ser isento de manutenção e de baixo custo operacional; 

 Meio Isolante: Os transformadores de potência deverão ser do tipo a seco, 

com os enrolamentos encapsulados em isolação sólida, insensível à umidade ambiental, 

de difícil combustão, auto-extinguível e não produzir gases tóxicos. 

 Processo de Resfriamento: Ventilação Natural (AN). 

 Meio Refrigerante: Ar 

 Condições de Serviços e Instalação: instalação interna 

 Limites de Elevação de Temperatura: O transformador de potência deverá 

ser dimensionado para funcionar com potência nominal em serviço contínuo, sem 

ultrapassar os limites de temperatura, referentes aos materiais isolantes da classe térmica 

"B" (130º C). Entretanto, os materiais isolantes usados (inclusive o verniz dos condutores) 

deverão ter isolação classe "F" (155° C).  

 
5.2. Normas Técnicas 

Para fins de projeto, matéria-prima, fabricação e ensaios deverão ser obedecidos 

ás normas e recomendações estabelecidas pelas seguintes entidades normativas: 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

DIN – Deutsche Institut Normung 

IEC – International Electro technical Commission;  

VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker. 

 
5.3. Características Gerais 

5.3.1. Características do Sistema 

 Tensão nominal entre fases: 13,8 kV  
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 Freqüência nominal: 60 Hz  

 Neutro do sistema: Diretamente aterrado  

 Corrente de curto circuito no ponto de Aplicação:  

 Trifásico (simétrico) : 14 kA  

 Fase-Terra (máximo): 15 kA  

 

5.3.2. Características do local de instalação 

 Atmosfera ambiente: Úmida tropical  

 Temperatura média/ máxima em 24 horas: 30°C  

 Umidade relativa média anual: 90%  

 Altitude em relação ao nivel do mar: <1000m  

 Proximidade do mar: Sim  

 Instalação: Abrigada  

 

5.4. Acessórios 

 Terminal de terra da carcaça;  

 Bucha de conexão no primário;  

 Terminal de conexão no secundário;  

 Terminal de conexão no neutro;  

 Olhais de suspensão para transformador completo;  

 Painel comutador de tensões;  

 Rodas bidirecionais;  

 Aberturas para inspeção;  

 Sensor de temperatura – tipo PTC;  

 Relé de temperatura (função 49) com contatos para alarme e desligamento; 

 Régua de bornes para auxiliares.  

 
5.5. Placa de identificação 

O transformador deve ser provido de uma placa de identificação metálica, à prova 

de tempo, em posição do lado de baixa tensão. A placa de identificação deve conter 

indelevelmente marcada, no mínimo, as seguintes informações: 
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 Tipo de transformador;  

 Nome do fabricante e local de fabricação;  

 Número de série de fabricação;  

 Ano de fabricação;  

 Designação e data da norma brasileira;  

 Tipo (segundo a classificação do fabricante);  

 Número de fases; 

 Potencia ou potências nominais e potências de derivação diferentes das 

nominais em kVA;  

 Designação do método de resfriamento;  

 Diagrama de ligações, contendo todas as tensões nominais e de derivações 

e respectivas correntes;  

 Freqüência nominal;  

 Temperatura limite do sistema isolante empregado e limite de elevação de 

temperatura dos enrolamentos,ou de cada enrolamento individualmente, se aplicável;  

 Polaridade (para transformadores monofásicos), ou diagrama fasorial (para 

transformadores polifásicos);  

 Impedância de curto circuito, em porcentagem; (temp. de referência e 

potência base);  

 Massa total aproximada, em quilogramas;  

 Níveis de isolamento;  

 Numero do livro de instruções, fornecido pelo fabricante, junto com o 

transformador; e mais as indicadas a seguir, aplicáveis somente a transformadores 

selados;  

 Tipo de enchimento;  

 Faixa de pressão de funcionamento;  

 Pressões absolutas mínima e máxima para os quais o invólucro foi 

projetado; e  

 Pressão e temperatura do meio utilizado para enchimento quando da 

selagem.  
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5.6. Ensaios 

 

5.6.1. Ensaios de rotina 

Os ensaios de rotina são feitos pelo fabricante em sua fabrica, cabendo ao 

comprador o direito de designar um inspetor para assisti-los. Devem ser realizados todos 

os exigidos na norma NBR 5356, segundo os métodos prescritos, sendo os seguintes:  

 Resistência elétrica dos enrolamentos;  

 Relação de tensões;  

 Resistência do isolamento;  

 Polaridade;  

 Deslocamento angular e seqüência de fases;  

 Perdas (em vazio e em carga);  

 Corrente de excitação;  

 Impedância de curto circuito;  

 Ensaios dielétricos – tensão induzida / tensão suportável à freqüência 

industrial (tensão aplicada); e  

 Verificação do funcionamento dos acessórios – comutador de derivações 

sem tensão / sistema de proteção térmica / ventilador / manômetro.  

 

5.6.2. Ensaios de tipo 

Os ensaios de tipo são exigidos na norma NBR 5356 e realizados em protótipos, 

sendo necessária apresentação de relatórios da execução dos mesmos; sendo os 

seguintes: 

  Os ensaios especificados nos ensaios de rotina;  

  Fator de potência do isolamento;  

  Elevação de temperatura;  

  Tensão suportável nominal de impulso atmosférico;  

  Nível de ruído; e  

  Nível de tensão de radio interferência.  
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6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE EMERGENCIA 

 
 
6.1. Objetivo 

Esta especificação tem por objetivo instruir o fabricante sobre os requisitos 

mínimos a serem preenchidos no projeto, fabricação, inspeção e testes dos Grupos 

Geradores a Diesel (GGD), 380/220 Vca, e dos Quadros de Transferência Automática 

(QTA) a serem instalados na Subestação do Patio de Manutenção.  

 

6.2. Normas Técnicas 

Exceto quando especificado de outra forma, o GGD deverá ter projeto, fabricação, 

ensaios, embalagem e transporte de acordo com as Normas da ABNT e NR 10 do MTE.  

No caso destas serem omissas deverão ser obedecidas às seguintes normas: 

 AISE - American Iron and Steel Enginers 

ANSI – American National Standards Institute; 

 CE - International Commis.on Rules for the Appr. of Elec. Equipment 

 DIN - Deutsch Industrie Norm 

 IEC - International Eletrotechnical Commission 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers 

 ISO 8528  

 NEC - National Electrical Code 

 NEMA - National Electrical Manufacturer Association 

 NFIPA - National Fire Protection Association 

 VDE - Verein Deutscher Elektrotechniker 

 

6.3. Generalidades 

Os Grupos geradores deverão operar em local abrigado com as condições 

ambientais seguintes:  

 Altitude em relação ao nível do mar : < 1.000 m 

 Temperatura máxima: 40º C 

 Temperatura média máxima em 24 horas: 30º C 
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Para efeito dos cálculos e definição de características dos equipamentos deverão 

ser considerados ambientes com variação de temperatura entre 0° C a 70° C e umidade 

relativa do ar entre 10% e 100% com poluição ambiental, chuvas ácidas e clima marítimo. 

Os grupos geradores a serem fornecidos deverão ser capazes de partir e assumir 

carga automaticamente, a partir de falta ou falha de tensão na rede da concessionária, e 

de retornar estas cargas à rede pública após a normalização da mesma. 

Cada um dos conjuntos gerador/QTA a ser fornecido deverá operar de forma 

autônoma e independente, sem qualquer tipo de paralelismo com a concessionária. 

Os grupos geradores deverão ser dimensionados para operar em regime de 

emergência (“stand-by”, ou de potência efetiva contínua limitada conforme NBR 06396). 

O proponente deverá preencher os itens de sua competência das “Folhas de 

Especificações” do Anexo 1. Estas deverão ser devolvidas à contratante, devidamente 

autenticadas, e deverão acompanhar a proposta técnica, responsabilizando-se o 

fabricante por todas as informações nelas contidas. 

O proponente deverá explicitar de forma clara em sua proposta, o não atendimento 

a qualquer dos itens desta especificação, apresentando justificativa e proposta alternativa.  

 
 

6.4. Características Construtivas 

O grupo gerador deverá ser constituído pelos seguintes equipamentos principais: 

 Motor diesel estacionário;  

 Gerador síncrono brushless;  

 Alternador-excitador; e  

 Painel de controle.  

 
6.5. Autonomia 

O grupo gerador deverá ser provido de dispositivos e sistemas auxiliares que lhe 

permita, de forma autônoma, partir o motor diesel, acelerar até a rotação nominal, ajustar 

a tensão nominal no barramento de saída e assumir as cargas projetada. 

Caráter autônomo significa que o grupo gerador não deverá depender, na partida 

ou em operação, de qualquer sistema, subsistema ou dispositivo auxiliar, que não lhe seja 

parte integrante.  
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6.6. Vibrações Mecânicas 

Os conjuntos motor diesel/gerador-síncrono/alternador-excitador não devem ser 

submetidos a vibrações prejudiciais, resultantes de ressonâncias mecânicas, nos 

períodos de aceleração e desaceleração, e em velocidades de até 130% da nominal.  

 
 

6.7. Vibração Torsional 

 
Os conjuntos motor diesel/gerador síncrono/alternador-excitador não devem ser 

submetidos a solicitações torsionais prejudiciais, resultantes de oscilações não 

amortecidas, em velocidades de +/- 10% da nominal.  

 
6.8. Isolação das Vibrações 

 
O grupo gerador deverá ser provido de calços elásticos, que evitem a transmissão 

de esforços dinâmicos para a fundação, em velocidades de até 130% da nominal.  

Para o painel de controle, caso o mesmo esteja diretamente apoiado na base do 

grupo-gerador, devem ser previstas facilidades que evitem a transmissão de vibrações 

prejudiciais aos seus componentes.  

 

6.9. Nível de Ruído 

 
Os grupos geradores e seus acessórios deverão ser abertos, para serem 

instalados em sala sem proteção acústica, sendo aceitável um nível de ruído máximo de 

75 dB, a 1,5 m de distância do conjunto, quando operando com carga nominal em local 

aberto. 

 
 

6.10. Conexões com Elementos Externos 

As conexões dos equipamentos montados nas bases dos grupos geradores com 

dispositivos externos devem ser feitas com elementos dotados de elevada flexibilidade. 

Os elementos de ligação entre as partes não deverão transferir vibrações e 

oscilações decorrentes da partida, parada e mudança do regime de carga. 
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Devem ser providas ligações adequadas para eletro dutos, tubulação de gases do 

escapamento, tubulação de combustível e exaustão do ar de saída do radiador.  

 
 
6.11. Máquinas Acionadoras 

As máquinas acionadoras deverão ser motores a diesel estacionários, alternativos, 

de combustão interna, de ignição por compressão, com ciclo de quatro tempos e sistema 

de injeção direta de combustível na câmara de explosão.  

6.11.1. Potência Nomina e de Sobrecarga 

Os motores a diesel deverão ser dimensionados para atender às solicitações de 

carga nominal em regime contínuo, e sobrecargas temporárias e momentâneas, 

especificadas para os geradores. 

A rotação nominal dos motores diesel deve ser indicada nas “Folhas de 

Especificações”.  

 

6.11.2. Suprimento de Combustível 

Os motores deverão usar óleo diesel automotivo, como combustível, que deverá 

ser filtrado na entrada da bomba injetora. 

Os filtros deverão ser adequados para removerem impurezas, e terão elementos 

descartáveis.  

Deverá ser fornecido tanque de combustível de uso diário de 250 litros para 

alimentação do gerador.  

 

6.11.3. Sistema de Escapamento 

Os gases da combustão deverão ser conduzidos ao exterior do prédio através de 

sistemas de exaustão providos de silenciadores.  

 

6.11.4. Sistema de Resfriamento 

Os motores deverão ser resfriados a água, em circuito fechado, com circulação 

forçada no bloco e nos cabeçotes. A circulação da água deverá ser forçada por bomba 

centrífuga, acionada pelo próprio motor, através de correias V.  
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O resfriamento da água deverá ser feito em radiador montado na parte frontal do 

motor. 

A circulação do ar, através dos tubos e aletas de refrigeração do radiador, deverão 

ser forçadas por um ventilador, acionado pelo próprio motor. O fluxo de ar deverá ser no 

sentido gerador-motor-radiador. 

O sistema de resfriamento deverá ser provido de válvula termostática reguladora 

de vazão, que acelere o aquecimento do motor no início do funcionamento.  

 

6.11.5. Pré-aquecimento dos Motores Diesel 

Deverá ser provido um sistema que mantenha o motor diesel pré-aquecido, quando 

o mesmo não estiver em funcionamento. 

O sistema deverá ser constituído de resistências elétricas controladas por 

termostatos. As resistências deverão ser dimensionadas para a tensão nominal de 220 V, 

60 Hz. 

O sistema de pré-aquecimento deverá ser dimensionado para manter a uma 

temperatura de 50° C, a água de refrigeração e o óleo lubrificante. A temperatura deverá 

ser mantida uniformemente em todo o motor. 

Quando os motores a diesel entrarem em funcionamento, os sistemas de pré-

aquecimento deverão ser desligados automaticamente. 

 

6.11.6. Suprimento do Ar da Combustão 

Antes da entrada do compressor, o ar deverá ser filtrado em elementos filtrantes do 

tipo seco, descartáveis. 

 

6.11.7. Sistema de Lubrificação 

A lubrificação deverá ser feita sob pressão em todos os componentes móveis do 

motor. 

A pressurização do sistema deverá ser feita por bomba de engrenagens acionada 

pelo próprio motor. 

O fluxo total de óleo deverá ser resfriado em trocador de calor. A filtragem do fluxo 

total de óleo deverá ser feita através de elemento filtrante descartável.  
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6.11.8. Sistema de Partida e Parada 

A partida dos motores a diesel deverá ser feita por motor elétrico, de corrente 

contínua, com tensão nominal indicada nas “Folhas de Especificações”.  

O suprimento de energia para os motores de partida deverá ser feito por baterias 

instaladas junto a cada motor de partida. 

A manutenção da carga das baterias deverá ser feita por retificadores estáticos, 

incorporados aos conjuntos. 

A parada dos motores deverá ser feita por dispositivos de estrangulamento do óleo 

combustível, que não interfiram no ajuste da rotação nominal dos mesmos. 

O acionamento dos dispositivos de estrangulamento deverá ser feito através de 

válvulas solenóides. 

 

6.12. Geradores Síncronos 

6.12.1. Potência 

No momento da energização, os geradores deverão ser capazes de assumir em 

um único bloco (degrau) e suprir em regime contínuo, não podendo os mesmos ter 

potência nominal inferior a 260 kVA. 

 

6.12.2. Cargas Desbalanceadas 

Os geradores deverão ter capacidade para operar continuamente, sem danos, com 

cargas desbalanceadas que resultem em correntes de seqüência negativa de até 12% de 

In, desde que atendidas às seguintes condições: 

a) A maior corrente de fase seja inferior a 100% da corrente nominal; e  

b) A carga total das 03 fases seja inferior à potência nominal (kVA) do gerador.  

 

Os geradores deverão ser capazes de fornecer uma tensão compreendida entre 

95% e 105% de sua tensão nominal, sob as condições estabelecidas no item 5.1.2 da 

NBR 5117/2007.  

 

6.12.3. Fatos de Distorção Harmônica 
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A tensão do gerador deverá ter um fator de distorção harmônica total, inferior a 5%, 

com o maior harmônico individual inferior a 3%, nas condições de carga e fator de 

potência nominal.  

 

6.12.4. Suportabilidade nos curtos-circuitos 

Os geradores deverão suportar, sem danos, às solicitações dinâmicas e térmicas 

de um curto-circuito trifásico, mantido em seus terminais durante 3s, quando operando 

com potência e fator de potência nominal. Nestas condições, o valor de crista da corrente 

de curto-circuito deverá ser de no máximo 15 vezes o valor de crista ou 21 vezes o valor 

eficaz da corrente nominal.  

 

6.12.5. Suportabilidade nas Sobrecargas 

Os geradores deverão suportar, sem danos, no mínimo, as seguintes sobrecargas: 

 Sobrecarga temporária: 10% de Pn; 

 Duração: 01 hora; 

 Período entre aplicações: 12 horas; 

 Carga entre aplicações: 100% de Pn; e 

  Pn é a potência nominal do gerador em kVA. 

 

Nesse regime deverão ser mantidos os valores nominais de fator de potência, 

freqüência e tensão. 

 Sobrecarga momentânea: 50% de Pn 

 Duração: 15s; 

 Forma de aplicação; e 

 Deverão ser feitas três aplicações separadas por intervalos de 5 minutos, em 

cada período de 12 (doze) horas. 

 Carga entre aplicações: 100% 

 

Nesse regime, os valores da tensão e do fator de potência deverão ser próximos 

dos nominais, e a elevação adicional de temperatura dos enrolamentos, em relação aos 

valores especificados para a carga nominal, deverá ser inferior a 25° C.  
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6.12.6. Rendimento 

O rendimento dos geradores operando com carga nominal, referido à temperatura 

de 75° C, deverão ser superiores a 95%.  

 

6.12.7. Tipo de Aterramento 

Os geradores deverão ser operados com o neutro diretamente aterrado.  

 

6.12.8. Enrolamentos Amortecedores 

Os geradores deverão ser providos de enrolamentos amortecedores no rotor.  

 

6.12.9. Resistores de Aquecimento 

Os geradores deverão ser providos de resistências de aquecimento para evitar a 

condensação de umidade no isolamento. Esse sistema deve ser desligado 

automaticamente, quando o gerador entrar em funcionamento.  

 

6.12.10. Terminal de Aterramento 

Os geradores deverão ser providos de terminais para aterramento, instalados no 

lado externo da carcaça. Esses terminais deverão ser adequados para ligar cabos de 

aterramento de bitola indicada nas “Folhas de Especificações”.  

 

6.12.11. Frequência Subtransitória 

Os geradores deverão ter uma freqüência subtransitória de no máximo 12%  

 
 
6.13. Sistema de Excitação 

O sistema de excitação deverá ser do tipo “brushless”, auto-excitado, com 

regulador de tensão eletrônico e alternador-retificador rotativo, acoplado diretamente ao 

eixo do gerador. 

A configuração dos principais componentes do sistema de excitação são: 

 Alternator-excitador;  

 Regulador de tensão; e  

 Ponte retificadora rotativa.  
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6.13.1. Alternador-excitador 

Montagem dos Enrolamentos: 

O Alternador-excitador deverá ter o enrolamento de campo, fixo, montado no 

estator. O enrolamento de armadura deverá ser rotativo e estará montado no rotor, que 

deverá ser acoplado diretamente ao eixo do gerador.  

Tensões Nominais dos Enrolamentos 

O enrolamento de campo deverá ser suprido com tensão contínua, proveniente do 

regulador de tensão. A tensão nominal deverá ser definida pelo FABRICANTE. 

No enrolamento da armadura deverão ser geradas tensões trifásicas, com valor 

eficaz e freqüência a serem definidas pelo FABRICANTE. 

A classe de isolamento dos enrolamentos, bem como a elevação de temperatura, 

deverão ser as mesmas definidas para o gerador síncrono. 

 

6.13.2. Regulador de Tensão 

O regulador de tensão deverá controlar a tensão terminal do gerador, através da 

corrente de campo do alternador-excitador. 

Um circuito comparador de tensão determinará o desvio entre o valor da tensão 

terminal do gerador e o valor de referência ajustado. 

O regulador de tensão deverá ser eletrônico. Ele deverá possuir funções de 

proteção e de regulação da corrente de excitação associadas com a máquina síncrona 

conforme abaixo: 

 Limitação de sobre-exitação;  

 Limitação de sub-excitação;  

 Limitação de sub e sobre-tensão;  

 Limitação da corrente do estator;  

 Detecção de falha no circuito de controle; e  

 Detecção de falha em diodo da ponte rotativa.  

 

6.13.3. Modos de Operação 

O regulador de tensão deverá ser provido de recursos para ajuste manual e 

automático da tensão do gerador. Ele deverá permitir a regulação em modo tensão 

constante ou potência aparente constante.  
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6.13.3.1. Faixa de Ajuste da Tensão de Referência 

A tensão de referência do regulador deverá ser continuamente ajustável na faixa de 

+/-15% do valor que resulte na tensão nominal do gerador, sob condições de carga 

nominal. 

 

6.13.3.2. Variações de Frequência 

O regulador de tensão deverá manter as suas características operativas para 

variações de freqüência na faixa de +/-10% de 60Hz. 

O regulador supervisionará a relação Volt/Hertz para evitar a sobre-excitação do 

gerador.  

 

6.13.4. Regulação Estática 

A regulação da tensão do gerador, em serviço contínuo, operando com carga 

trifásica constante, linear, deverá ser inferior a 1% da tensão nominal.  

 

6.13.5. Regulação Dinâmica 

O desvio máximo da tensão transitória do gerador, na aplicação de um degrau de 

carga de +/-110% da potência nominal do gerador, não deverá ser superior a 10% de sua 

tensão nominal. 

O tempo máximo de retorno da tensão do regime permanente, obedecidos aos 

limites de regulação estática deverá ser de 1,0s.  

 

6.13.5.1. Harmônicos 

O regulador deverá ser projetado para atender aos requisitos desta especificação, 

independentemente do conteúdo de harmônicos da tensão terminal do gerador.  

 

6.13.5.2. EMI / RFI 

O regulador deverá ser imune às interferências eletromagnéticas e atender aos 

limites de emissão de radiofreqüência conforme EN 50081-2 e EN 50082-2.  
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6.13.5.3. Ponte Retificadora Rotativa 

A ponte retificadora rotativa deverá ser trifásica de onda completa.  

Ensaios dielétricos: conforme IEEE 421B-1979  

 

6.13.5.4. Auto-excitação 

 

6.13.5.5. Capacidade de Sobrecarga 

O sistema de excitação deverá ser do tipo auto-excitado e não deverá requerer 

fonte externa para pré-excitação (flash) 

A potência requerida para a excitação inicial deverá ser fornecida pelo estator do 

gerador, com a tensão resultante de magnetismo remanescente do rotor do gerador.  

 

 

6.13.6. Regulador de Velocidade 

6.13.6.1. Tipo Básico 

Os motores a diesel deverão ser equipados com reguladores de velocidade 

eletrônicos micro processados.  

 

6.13.6.2. Configuração 

Os principais componentes dos reguladores de velocidade são: 

 Sensor de rotação;  

 Unidade eletrônica de controle; e  

 Atuador elétrico.  

 

O sensor de rotação deverá ser uma cabeça magnética instalada na carcaça do 

volante do motor, próximo aos dentes da cremalheira. 

A unidade eletrônica de controle compara a freqüência do sinal enviado pelo 

sensor, com a freqüência de referência ajustada. Sempre que houver diferença, deverá 

ser enviado um sinal de comando para o atuador. 

O atuador elétrico é o elemento final de comando que deverá controlar o 

suprimento de combustível ao motor. 

 Fonte de Suprimento: Bateria de partida  
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 Regulação Estática de Velocidade  

 

A rotação do motor diesel deverá ter desvio inferior à +/-1% da rotação nominal, 

quando operando com qualquer valor constante de carga, entre 0 e 110% da potência 

nominal ativa do grupo gerador. 

 Regulação Dinâmica de Velocidade  

 

A rotação do motor diesel deverá ter desvio inferior à +/-5% da rotação nominal, 

quando da ocorrência de qualquer variação instantânea de carga, (absorção ou rejeição) 

entre 0 e 110% da potência nominal ativa do grupo gerador. 

O tempo máximo de retorno da rotação ao valor de regime permanente, 

obedecidos os limites de regulação estática, deverá ser inferior a 3s. 

 Proteções  

 

O regulador deverá permitir ajustes de velocidade mínima e nominal, e a limitação 

de combustível na partida. 

 Gerenciador dos Grupos Geradores  

 

O grupo gerador deverá possuir gerenciador de operação baseado em controlador 

lógico programável, com a finalidade de exercer as funções de comando e proteção do 

sistema, e permitindo a partida e parada automática a partir da verificação da tensão da 

concessionária. 

O sistema de gerenciamento individual deverá executar no mínimo as seguintes 

funções:  
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6.13.7. Controle do Motor 

 Controle para pré-aquecimento do motor;  

 Controle da válvula de combustível;  

 Controle de partida do motor;  

 Controle de Marcha Lenta/Nominal;  

 Monitoração de pressão de óleo;  

 Monitoração da temperatura da água de refrigeração;  

 

  Monitoração da tensão da bateria; e  

 Monitoração e proteção de sobre velocidade.  

 

6.13.8. Controle de Potênica Ativa (kW) 

 Cálculo de potência real (RMS); e  

 Controle de velocidade do motor através de saída analógica ajustável (sinal 

de carga).  

 Controle de Potência Reativa (kVAr)  

 Controle de fator de potência através da referência interna; e  

 Controle da tensão do alternador através de saída analógica ajustável (sinal 

de tensão).  

 

6.13.9. Proteção do Gerador 

 Proteção de sub tensão (27);  

 Proteção de sobre tensão (59); e  

 Proteção de sub e sobre freqüência (81).  

 Proteção de potência reversa (32 P);  

 Proteção de perda de excitação;  

 Proteção de sobre corrente (50/51, 50/51 N);  

 Proteção de perda da concessionária;  

 Proteção de escorregamento de velocidade e freqüência; e  

 Proteção de surto de potência no gerador.  
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6.13.10. Proteção do Motor 

 Proteção de baixa e alta temperatura da água de refrigeração;  

  Proteção de baixa e alta pressão do óleo;  

  Proteção de sobre velocidade; e  

  Proteção de falha na partida.  

 
6.14. Características Operacionais do Grupo Motor Gerador 

6.14.1. Procecimento Básicos De Partida e Parada 

Para por o motor diesel em funcionamento deverão ser feitas até 03 tentativas de 

partida. Se após a terceira tentativa o motor diesel não houver partido, então a operação 

de partida automática do grupo gerador deverá ser bloqueada. 

Em cada tentativa, o motor de partida deverá acionar o motor diesel por um período 

máximo de 10s. Entre cada duas tentativas deverá haver um intervalo de repouso de 2s. 

Para o desligamento do motor diesel devem ser atendidas as seguintes condições: 

  O sistema de parada do motor diesel deverá ser automático, após um 

tempo ajustável (60 a 120s) de confirmação do retorno de energia da rede da 

concessionária, quando em modo de operação de emergência;  

  O motor diesel somente deverá ser desligado quando alcançar a 

temperatura estável, do regime de operação sem carga;  

 

  Quando o motor partir e operar em vazio, o tempo de funcionamento deverá 

ser suficiente para que a temperatura da água de resfriamento alcance um valor estável. 

Somente então deverá ser desligado; e  

 Quando o motor partir e operar com carga, após o desligamento da carga, o 

tempo de funcionamento deverá ser suficiente para que a temperatura da água de 

resfriamento alcance um valor estável. Somente então deverá ser desligado.  

 

6.14.2. Modos de Operação 

Os grupos geradores terão os seguintes modos de operação 

 Desligado;  

 Manual; e  

 Automático. 

301



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

 

6.14.2.1. Modo Desligado 

Neste modo de operação, o grupo gerador deverá ser tornado inoperante, se 

estiver em funcionamento, ou deverá ser mantido inoperante, se não estiver em 

funcionamento. 

Todos os sistemas e subsistemas do grupo gerador deverão ser desligados e todos 

os comandos externos deverão ser ignorados pelo sistema de controle. 

Deverão ser interrompidos o circuito do campo do alternador-excitador, o circuito 

de comando do motor de partida e o circuito de fechamento do contator/disjuntor principal 

do gerador, que deverá ser mantido desligado. 

 

6.14.2.2. Modo Manual 

O sistema de controle deverá permitir o acionamento manual no Painel do Gerador, 

para o caso de falta de tensão de rede na barra do Painel Geral de Baixa Tensão de 

Emergência (PGBT-E), ocasionada por falha da concessionária ou falha no transformador 

ou ramal que o alimenta, condicionada a não atuação do disjuntor geral do transformador 

por curto circuito. 

Neste modo de operação a partida do motor deverá ser feita manualmente através 

do painel do controlador do gerador. Logo que a tecla correspondente for acionada, o 

motor diesel deverá partir e o controlador do grupo deverá ajustar a freqüência e a tensão 

aos valores pré-ajustados, fechando então o disjuntor do grupo. 

A transferência das cargas da concessionária para o grupo e do grupo de volta 

para a concessionária deverá ser feita de forma automática pelo controlador, após 

comando manual para o acionamento/desacionamento do grupo. 

 

6.14.2.3. Modo Automático 

Neste modo de operação, a seqüência e o comando de partida e parada do grupo 

gerador deverão ser provenientes do Controlador de operações, em conjunto com os 

sensores de tensão instalados no QTA. 

 

6.14.3. Sinalizações dos Grupos Geradores 
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O painel do grupo gerador deverá sinalizar os seguintes estados/anormalidades: 

 Ligado/Desligado;  

 Sub pressão de óleo lubrificante;  

 Sub e sobre temperatura de água de arrefecimento;  

 Sobre e subtensão do gerador;  

 Falha na rede;  

 Falha na partida; e  

 Sobre velocidade do motor.  

 
 

 
6.15. Dispositivo de Comando 

Os elementos de comando deverão ser providos de contatos com capacidade de 

condução mínima de 10A, em corrente contínua ou alternada, e deverão ter classe de 

isolação de 600V. Deverão ser instalados os seguintes elementos de comando: 

 

Painel digital de interface do controlador do 

gerador, com os seguintes comandos através 

de teclas exclusivas DESLIGADO 

Coloca o gerador em modo de operação 

DESLIGADO 

MANUAL 
Coloca o gerador em modo de operação 

MANUAL 

AUTOMÁTICO 
Coloca o gerador em modo de operação 

AUTOMÁTICO 

LIGA 
Comanda a partida do motor diesel nos 

modos de operação TESTE e MANUAL 

DESLIGA 
Comanda a parada do motor diesel nos 

modos de operação TESTE e MANUAL 

LIGA do contactor do grupo 

Comanda o fechamento do contactor do 

grupo gerador, no modo de operação 

TESTE 

DESLIGA do contactor do grupo 
Comanda a abertura do contactor do grupo 

gerador, no modo de operação TESTE 
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PARADA DE EMERGÊNCIA 

Comanda a parada instantânea do grupo 

gerador, qualquer que seja o seu estado 

operacional 

DESLIGA do alarme sonoro 
Silencia o alarme sonoro, quando da 

ocorrência de defeito 

 
6.16. Dispositivo de Sinalização 

Os estados e eventos deverão ser sinalizados com indicadores luminosos e 

sonoros, que deverão ser instaladas no painel de controle do grupo gerador.  

 
6.17. Dispositivo de Proteção e Instrumentação 

Deverão ser providos os seguintes dispositivos:  

 

6.17.1. Motor Diesel 

6.17.1.1. Sensor de sobre velocidade 

Deverá ser ajustado para garantir que, sob nenhuma condição, a sobre velocidade 

do grupo gerador seja superior a 10%.  

 

6.17.1.2. Sensor de velocidade 

Deverá ser ajustado para interromper o circuito de comando do motor de partida, 

quando o motor diesel estiver em funcionamento.  

 

6.17.1.3. Termostato de controle do pré-aquecimento 

Deverá ser ajustado para manter o motor diesel a 50°C.  

 

6.17.1.4. Termostato de alarme por sobre e subtemperatura da água 

Deverá ser ajustada para alarme, quando a água de resfriamento alcançar 

temperatura superior à normal de funcionamento do motor diesel, a plena carga, ou 

quando estiver inferior a 45ºC em repouso.  
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6.17.1.5. Pressostato de alarme por pressão baixa de óleo lubrificante 

Deverá ser ajustado para alarmar quando o óleo lubrificante alcançar pressão 

inferior à normal de funcionamento do motor diesel a plena carga.  

 

6.17.1.6. Instrumentos Indicadores 

O painel contendo os instrumentos abaixo deverá ser fixo à base do motor: 

 Termômetro indicador da temperatura da água de resfriamento;  

 Termômetro indicador da temperatura do óleo lubrificante;  

 Manômetro indicador da pressão do óleo lubrificante; e  

 Horímetro integrador do número de horas de funcionamento do motor diesel, 

com 05 algarismos. 

 
 

6.17.2. Gerador Síncrono 

 Proteção contra sobrecarga;  

 Proteção contra curtos circuitos (entre fases e fase-terra – Funções ANSI 

50/51, 51/51N);  

 Proteção contra subtensão (Função ANSI 27);  

 Proteção contra sobre tensão (Função 59);  

 Proteção contra sub e sobre freqüência (Funções ANSI 81U e 81O);  

 Proteção de potência reversa (Função ANSI 32);  

 Proteção de perda de excitação;  

 Proteção de perda da concessionária; 

 Proteção de escorregamento de velocidade e freqüência;  

 Proteção de surto de potência no gerador; e  

 Instrumentos Indicadores.  

 

O grupo gerador deverá ser provido dos meios que indiquem a medição e/ou leitura 

a seguir citados, com as características apresentadas nas Folhas de Especificações. 

 Tensões entre fases e entre fases e neutro, da rede e do grupo, e corrente 

nas três fases e neutro, potências ativa, reativa e total.  
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6.18. Baterias de Partida 

As baterias para o suprimento do motor de partida deverão ser estacionárias do 

tipo chumbo-ácido, e devem ser dimensionadas para o funcionamento ininterrupto do 

motor de partida, acionando o motor diesel a frio, por um período de 60s. 

No dimensionamento das baterias devem ser considerados os fatores abaixo, de 

forma a garantir a capacidade requerida, ao longo de toda a sua vida útil:  

 

 Temperatura ambiente na sala do grupo gerador;  

 Diminuição da capacidade durante a vida útil;  

 Capacidade da bateria no limiar da recarga automática;  

 Tensão final de descarga; e  

 Três tentativas de colocação do grupo em operação na partida.  

 As baterias deverão ser instaladas em estante metálica, fixada à base do 

grupo gerador, adjacente ao motor de partida.  

 
6.19. Retificador-Carregador de Baterias 

O grupo gerador deverá ser equipado com um retificador-carregador para manter a 

carga das baterias de partida e alimentar o regulador de velocidade, quando o mesmo 

estiver em funcionamento. 

 

6.19.1. Características Principais 

6.19.1.1. Entrada 

Fonte de suprimento: sistema ou grupo gerador 

 Tensão: 20V, +15%, -15%, (Eficaz)  

 Freqüência: 60Hz, +3Hz, -3Hz  

 Fator de potência: Superior a 0.85 (carga de 100%)  

 Superior a 0.80: (carga maior que 20%)  

 Proteção de sobre corrente: Disjuntor Termomagnético  

 

6.19.1.2. Saída 

Tensão nominal: deverá ser definida pelo fabricante  

306



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

O retificador deverá ter limitadores de corrente com as seguintes finalidades: 

 Limitar a corrente de sobrecarga e curto-circuito, para proteger o retificador; 

e  

 Limitar a corrente de bateria, para protegê-la de sobrecargas.  

 

A regulação estática da limitação de corrente do retificador deverá ser de +/-5%.  

 
 

6.19.2. Proteção de sobre corrente: Fusíveis retardados 

 

Instrumento de Medição 

O retificador deverá ter os instrumentos de medição apresentados a seguir: 

 01 voltímetro para medição da tensão terminal da bateria, com escala tal que 

a tensão da bateria se situe no terço final da escala; e 

  01 amperímetro para medição da corrente de saída do retificador, com 

escala tal que a corrente nominal do retificador se situe no terço final da escala.  

 
 

6.19.3. Painel de Comando do Gerador e Quadro de Transferência Automática 

(QTA) 

O Painel de Comando do Gerador poderá ser independente, fixado à base do 

grupo gerador, ou integrado ao QTA. 

O Painel de Comando do Gerador deverá incorporar os seguintes equipamentos: 

 Regulador de tensão;  

 Regulador de velocidade;  

 Controlador programável de operação;  

 Transformadores de corrente;  

 Relés de proteção;  

 Medidores;  

 Dispositivos de comando do gerador; e  

 Dispositivos de sinalização.  

 

Os principais dispositivos e acessórios a serem instalados no QTA são: 
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 Disjuntores do gerador e da concessionária;  

 Controlador programável de operação (opcional); e  

 Relés de tensão.  

 

6.19.4. Características Construtivas e Elétricas dos Painéis 

 Os painéis deverão ser fabricados em chapa de aço e deverão ter grau de 

proteção indicado na Folha de Especificações.  

 A parte estrutural deverá ser construída com perfis de chapa dobrada, de 

bitola 14USG. As portas e demais tampas de fechamento deverão ser construídas com 

chapas de bitola 14USG, com reforços para aumentar à rigidez.  

 A entrada e saída de cabos de força e controle deverão ser feitas pela parte 

inferior ou superior.  

 O acesso ao interior dos painéis deverá ser através de porta frontal, com 

fecho do tipo rápido. Não haverá acesso pela parte posterior dos mesmos.  

 Os dispositivos de controle, sinalização, alarme e medição deverão ser 

instalados na face frontal dos painéis.  

 O QTA deverá ser equipado com dispositivos de comando para 

acionar/desacionar a transferência de carga de forma manual ou automática.  

 

Deverá ser provido um barramento de cobre para aterramento, o qual estará ligado 

à estrutura do painel. 

Todas as barras e conexões dos circuitos principais deverão ser adequadamente 

dimensionadas, de modo a atender às exigências de capacidade de corrente máxima e 

elevação de temperatura previstas nos itens desta especificação e norma NBR IEC 

60439-1. 

Todos os barramentos trifásicos e suas derivações deverão ser arranjados de tal 

modo, que as barras sejam sempre A, B, C, quando contadas das maneiras indicadas a 

seguir: 

 Da parte da frente para a parte de trás do conjunto;  

 Da parte de cima para a parte de baixo do conjunto; e  

 Do lado esquerdo para o lado direito, quando visto o conjunto pela parte da 

frente.  
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6.19.5. Disjuntores de Proteção 

Os disjuntores gerais de proteção e interligação dos geradores deverão ser 

motorizados, termomagnéticos, com disparador térmico e magnético ajustáveis. 

 

6.19.6. Caixas Terminais 

Deverão ser providas caixas terminais, com réguas de bornes, para conexão entre 

os dispositivos e acessórios do grupo gerador/QTA e a fiação externa. 

As caixas de terminais deverão ter grau de proteção mecânica mínima IP44.  

As réguas de bornes destinadas à instrumentação deverão ser adequadas para a 

conexão de terminais de cabos do tipo pino. Terão capacidade de corrente de 15A e 

classe de isolação de 600V. 

As réguas de bornes, destinadas a ligação dos enrolamentos do gerador deverão 

ser do tipo unipolar com barramento. 

Deverão ser disponibilizados nas réguas de bornes de controle e instrumentação, 

dois contatos NA e dois contatos NF dos disjuntores/contatores, para utilização em 

intertravamento externos do cliente.  

 

6.19.7. Tubulações de Escapamento 

Os arranjos das tubulações de escapamento deverão ser escolhidos de forma a 

evitar interferências dos gases de combustão no suprimento de ar para resfriamento e 

combustão e, na temperatura ambiente da sala dos geradores. 

Todo o sistema de escapamento deverá ser de fornecimento do fabricante do 

grupo gerador, com base nos desenhos de referência. 

Deverão ser providas juntas flexíveis em aço inoxidável, para compensar a 

expansão térmica e evitar solicitações mecânicas, nos componentes dos sistemas de 

escapamento. 

As seções flexíveis não deverão ser usadas como curvas ou para compensar 

desalinha mentos. 

Os trechos de tubulação que se desenvolvem no interior do prédio dos geradores 

deverão ser providos de isolação térmica, que limite a temperatura na superfície a 60°C, 

em um ambiente de 40°C.  
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6.19.8. Radiadores para Resfriamento de Água 

Os radiadores para resfriamento da água deverão ser totalmente fabricados em 

cobre.  

 

Deverão ser fixados a suportes instalados na parte frontal das bases dos grupos 

geradores.  

 

As ligações aos motores deverão ser feitas com mangueiras de borracha armada, 

resistentes a óleo diesel e lubrificante, e pré-formadas com arranjos, que evitem o 

estrangulamento da seção útil, quando instaladas.  

 

Nas saídas de ar quente do enclausuramento, deverão ser providas molduras 

perimetrais destinadas à fixação de dutos com acoplamentos flexíveis, os quais 

conduzirão o ar aquecido das saídas dos radiadores para fora do prédio.  

 

6.19.9. Drenagem de Óleo Lubrificante 

Os cárteres dos motores deverão ter prolongamentos dos drenos com terminação 

na parte externa das bases metálicas, dotados de válvula globo e bujão metálico.  

 
Os conjuntos motor diesel/gerador síncrono/alternador-excitador/painel de controle 

e seus acessórios deverão ser montados em bases metálicas únicas, transportáveis.  

 

As bases metálicas deverão ser auto suportadas, do tipo “skid”. Deverão ser 

providos olhais para içamento e arrasto dos grupos geradores totalmente montados, em 

ordem de marcha. 

A ligação mecânica entre o motor diesel e o alternador síncrono deverá ser feita 

através de acoplamento elástico. 

As peças em material sintético deverão ser resistentes ao óleo lubrificante e diesel. 

O acoplamento deverá ser dimensionado para atender as mais severas solicitações 

mecânicas, decorrentes dos curtos-circuitos e da aplicação instantânea de cargas. 

O acoplamento não deverá introduzir esforços axiais nos eixos das máquinas.  
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Base Metálica 

 

6.19.10. Intercambialidade 

Os componentes e acessórios de mesmo tipo e características deverão ser física e 

eletricamente intercambiáveis entre os geradores. Sempre que possível, os componentes 

e equipamentos deverão ser idênticos. 

 

6.19.11. Identificação e Codificação 

Todas as partes, equipamentos, peças, acessórios e ferramentas especiais 

deverão ser identificados obedecendo a uma codificação racional. 

A codificação deverá ser descrita em detalhes, com todas as regras, no manual de 

instruções. 

A marcação da identificação deverá ser feita com gravações indeléveis, fitas 

adesivas e anilhas resistentes ao óleo e a altas temperaturas.  

 

6.19.12. Fiação Interna 

A fiação de controle deverá ser executada com condutores de cobre de formação 

flexível, classe de isolação 0,6/1kV (condutores de energia) e 450/750 V (condutores de 

controle). 

Os condutores terão isolamento de PVC não propagador de chama. O isolamento 

deverá ser colorido e obedecerá a seguinte codificação: 

 Fases A, B e C: preta  

 Neutro: azul clara; e  

 Condutor de proteção/aterramento: verde/verde-amarelo.  

 

Todas as conexões com equipamentos deverão ser feitas com terminais de 

compressão do tipo pino ou olhal, fixados por parafusos de cabeça boleada. As réguas de 

bornes deverão ter uma folga prevista de 25% no número de terminais fixos utilizados. 

A fiação dos dispositivos e acessórios do motor diesel deverá ser protegida contra 

danos mecânicos, sobre aquecimento externo e ataque por óleo lubrificante e 

combustível. 
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A fiação dos painéis de controle deverá ser instalada em canaletas de material 

plástico não propagador de chamas. 

Não deverão ser feitos grupos de mais que 04 cabos unidos por braçadeiras, a 

menos das passagens em portas ou entre canaletas. 

A fiação dos dispositivos instalados nas portas dos painéis deverá ser conduzida 

até réguas de terminais, instaladas em partes fixas, adjacentes à porta. 

A fiação deverá ser isenta de emendas ou derivações. As conexões somente 

deverão ser feitas nos terminais das réguas ou dispositivos.  

 
6.20. Tratamento Anticorrosivo e Pintura 

O FABRICANTE deverá adotar o sistema de proteção contra corrosão, descrito a 

seguir:  

6.20.1. Estrutura Matálica 

 Jateamento com areia ao metal “quase-branco” (grau SA 2 1/2);  

 Fosfatização;  

 Duas demãos de tinta de base; e  

 Tinta de acabamento a base de Epóxi.  

 

6.20.2. Caixas e Painéis 

 Decapagem química a frio com ácido clorídrico de 15%;  

 Fosfatização;  

 Duas demãos de tinta de base; e  

 Tinta de acabamento a base de Epóxi.  

 

6.20.3. Parafusos, Porcas, Arruelas e Pequenas Peças 

 Decapagem química a frio com ácido clorídrico de 15%;  

 Bicromatização; e 

 Tinta de acabamento a base de Epóxi, após montagem.  

 

O FABRICANTE deverá descrever os seguintes procedimentos: 

  Procedimento de limpeza das superfícies;  
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  Preparação de superfícies metálicas não ferrosas;  

  Procedimento para aplicação de tintas em superfícies ferrosas e não 

ferrosas  

  Especificação das tintas de base, acabamento e preparação de superfícies;  

  Procedimentos de inspeção e controle da qualidade; e  

  Métodos de medição da espessura e da aderência.  

 
 

 
6.21. Identificação 

Deverão ser providas placas de identificação principal e secundárias. 

A placa principal deverá conter os dados técnicos do equipamento. Nas placas 

secundárias deverão estar os dados referentes ao processo de compra e à identificação 

operacional (tag) do equipamento. 

A placa principal deverá ser fixada em uma altura entre 1,20 e 1,70m. 

Deve ser fornecida uma placa de identificação em aço inox AISI 304, fixada em um 

ponto acessível e contendo no mínimo as seguintes informações, gravadas em português: 

  CLIENTE:  

  FABRICANTE:  

  ITEM:  

  ANO DE FABRICAÇÃO:  

  NO DE SÉRIE: 

  MODELO:  

  CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:  

  POTÊNCIA:  

  TORQUE MÁXIMO:  

 

O sentido de rotação deve ser indicado por uma seta em local visível.  

 
6.22. Ensaios e Verificações 

Os testes deverão ser efetuados segundo as recomendações das normas 

aplicáveis, indicados na Folha de Especificações (Anexo I). 
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Os equipamentos estarão sujeitos a inspeção pelo representante do comprador, 

durante as diversas fases de fabricação. 

O inspetor poderá rejeitar os itens que não estejam de acordo com as 

especificações e os desenhos certificados aceitos pelo comprador, inclusive no aspecto 

construtivo. 

Poderão ser rejeitados os equipamentos ou materiais que apresentarem defeitos 

de fabricação, ou danos detectados durante a inspeção de fabricação ou após os testes 

de aceitação. 

O reparo do equipamento e a reposição de componentes ficarão a cargo exclusivo 

do fabricante, bem como a realização de novos testes que forem requeridos. 

Os ensaios deverão ser realizados segundo as normas técnicas ou esta 

Especificação. 

O Fabricante não deverá prever na sua proposta os preços de instalação e 

montagem dos grupos geradores, porém deverão ser previstos os custos das atividades e 

fornecimentos abaixo, a serem realizadas por técnico(s) habilitado(s) pelo Fabricante: 

  Configuração dos parâmetros do Controlador Lógico Programável;  

  Realização dos ensaios relativos ao comissiona mento e partida do sistema; 

  Partida do sistema.  

 

Deverão ser realizados os seguintes ensaios e testes: 

 Inspeção visual e dimensional de todos os equipamentos e acessórios dos 

grupos geradores;  

 Resistência do isolamento;  

 Resistência ôhmica dos enrolamentos de armadura e campo;  

 Ensaios dielétricos;  

 Equilíbrio de tensão;  

 Seqüência de fases;  

 Medição das variações transitórias e permanentes de velocidade e de 

tensão, ao variar a carga;  

 Medição da temperatura da água de refrigeração à potência nominal.  

 Medição da temperatura e pressão do óleo lubrificante;  

 Medição da vibração à potência nominal do grupo;  
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 Medição do tempo de acionamento e de tomada de carga;  

 Teste de simulação de partida (automática e manual); e  

 Partida em degrau com carga nominal.  

 Deverão ser apresentados os relatórios dos seguintes ensaios:  

 Perdas e rendimentos;  

 Elevação de temperatura;  

 Sobre velocidade; e  

 Distorção harmônica.  

 
6.23. Documentação do Fornecedor 

Após a emissão da “Ordem de Serviços”, o fabricante deverá enviar o conjunto de 

documentos solicitados na requisição.  

 

Os documentos dos fornecedores deverão ser apresentados segundo os padrões 

dos fabricantes, atendendo, porém, às dimensões da ABNT. 

Além da identificação própria do fabricante, todos os documentos do fornecedor 

deverão incluir: 

 CLIENTE:  

 LOCAL:  

 

Além da documentação citada nessa especificação, o fabricante deverá fornecer a 

memória de cálculo referente ao dimensionamento da potência do grupo gerador. 

Quinze dias antes da entrega do equipamento, o fabricante deverá enviar os 

manuais de instalação, operação e manutenção, que deverão conter no mínimo as 

seguintes informações: 

 Especificações técnicas dos componentes e acessórios solicitados;  

 Procedimento para armazenamento;  

 Instruções para instalação e operação;  

 Procedimento para manutenção preventiva e corretiva do equipamento;  

 Procedimento de aferição e calibração de relés e instrumentos;  

 Catálogos técnicos completos dos componentes; e  

 Relatórios de testes realizados.  
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Qualquer serviço executado sem a prévia aprovação dos desenhos será por conta 

e risco do fabricante. 

 
6.24. Embalagem e Embarque 

O grupo gerador deverá ser adequado para ser transportado totalmente montado.  

O grupo gerador deverá ser embalado convenientemente em volume identificado 

com o número do equipamento e do processo de compra.  

 

Esta embalagem deverá proteger os equipamentos contra os rigores do transporte 

até o local de instalação e armazenamento ao tempo. 

As superfícies não pintadas sujeitas à corrosão deverão ser recobertas com 

substância inibidora de ferrugem. 

Os equipamentos deverão ser entregues pelo fabricante em local definido pela 

Fiscalização da obra.  

 
6.25. Garantias 

Todos os equipamentos e materiais envolvidos na compra deverão ser garantidos 

por um período de 12 meses após a entrada em funcionamento, ou 24 meses a partir da 

entrega, contra defeitos de fabricação, montagem ou desempenho inadequados. Neste 

período, qualquer anormalidade deverá ser reparada a expensas do fabricante. 

Para evitar que o grupo motor gerador de emergência entre em paralelo com a 

concessionária local, teremos duas chaves seccionadoras tri polares com inter travamento 

eletromecânico de transferência automática motorizada, estando às facas da chave do 

lado da concessionária normalmente fechadas (NF) e as facas, que interligam o grupo 

gerador com as cargas prioritárias, normalmente abertas (NA). Em caso de falta ou falha 

na alimentação da concessionária local, haverá um comando manual ou automático que 

deverá inverter esta situação, desligando a seccionadora do lado da concessionária local 

e ligando a seccionadora do grupo motor gerador de emergência. 

O sistema de controle deverá ter uma interface homem maquina (IHM), onde todas 

as informações referentes ao funcionamento do Grupo Gerador deverão estar disponíveis 

e deverá permitir a seleção de funcionamento automático manual, bem como a partida 
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local pelo Operador e em caso de necessidade de parada de emergência do motor, este 

deverá ter um Botão de soco para provocar a parada imediata do Grupo Motor Gerador 

pelo operador. Além do Botão de soco provocar a parada tanto em estado manual quanto 

em automático o sistema de controle deverá ter uma entrada à base de contato seco que 

permita também a parada remota de emergência através de sinal a dois fios. 

O sistema deverá informar no mínimo os seguintes dados através de indicação 

digital e/ou analógica: 

 Tensão CA Trifásica (F-F e F-N);  

 Freqüência (Hz) e Rotação do Motor,  

 Corrente por fase do alternador,  

 Pressão de óleo lubrificante;  

 Temperatura da água de arrefecimento do motor;  

 Tensão da bateria;  

 Corrente (Ampéres) Trifásica;  

 Indicação de kVA;  

 Horas de operação;  

 GMG em operação;  

 GMG em modo automático;  

 GMG em modo manual;  

 GMG com falha (apontando as falhas individualmente através de display e 

ou anunciador das falhas); e  

 GMG Bloqueado.  

 O controle deverá ter no mínimo os seguintes alarmes de defeitos:  

 Baixa pressão do óleo lubrificante;  

 Alta temperatura da água de arrefecimento do motor;  

 Baixo nível do liquido de arrefecimento;  

 Baixa tensão das baterias;  

 Alta tensão das baterias;  

 Deficiência de carga da bateria;  

 Sobrecarga no motor;  

 Perda da excitação;  
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 Sobre corrente;  

 Sub e Sobre Tensão do Alternador; e  

 Sub e Sobre freqüência;  

 

Para a condição de sobre corrente, o sistema de controle e comando do Grupo 

Motor Gerador, deverá monitorar a corrente, e aceitar uma corrente variando entre 100 a 

110 % do valor nominal durante 60 segundos e depois de decorrido este tempo provocar 

o desligamento do Grupo Gerador. Para uma condição de corrente variando entre 110 a 

150%, o sistema de controle e comando deverá aceitar por durante um tempo de até 10 

segundos, onde depois de decorrido este tempo, o sistema provocar o desligamento do 

Grupo Gerador. Acima da condição de 150 % de corrente, em tempo máximo entre 2 a 3 

segundos, o sistema deverá provocar o desligamento automático do Grupo Gerador. 

O sistema deverá comandar a parada automática do grupo gerador nos casos em 

que um dos defeitos abaixo ocorra: 

 Baixa pressão do óleo lubrificante;  

 Alta temperatura do liquido de arrefecimento;  

 Sobre-velocidade do motor;  

 Falha durante a partida (após as tentativas programadas);  

 Sobre-tensão no alternador;  

 Sub-tensão no alternador;  

 Sub-freqüência;  

 Curto-circuito no alternador (Sobre-corrente);  

 Sobre carga no alternador;  

 Defeito no pick-up magnético;  

 Parada por baixo nível do liquido de arrefecimento; e  

 Parada de emergência, por botão de soco ou sinal remoto.  

 

Características adicionais do sistema que deveram ser atendidos são: 

 5 ciclos de partida – (selecionável);  

 Ajustes de entrada em operação;  

 Ajustes de tempo de resfriamento de 0 a 600 s;  

318



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

 Ajustes de limites de sub e sobre tensão; e  

 Ajustes de limites de sub e sobre freqüência;  

 
6.26. Anexo 

 
 

ANEXO 1 – FOLHA DE ESPECIFICACAO 
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Observações: 
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1. O FABRICANTE DEVERÁ PREENCHER OS ITENS EM BRANCO QUANDO 

PERTINENTE. 

2. OS COMPONENTES DO PAINEL DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS 

ENSAIOS DE ROTINA, EM CONFORMIDADE C OM SUAS RESPECTIVAS 

NORMAS. 

3. O FABRICANTE DEVERÁ RELACIONAR AS MARCAS DE TODOS OS 

COMPONENTES DO CONJUNTO, BEM COMO CÓPIAS DOS CATÁLOGOS, 

PARA CONHECIMENTO DE SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS, PARA 

FINS DE ACEITACAO PELA CONTRATANTE. 

4. O FRABRICANTE DEVERÁ REALIZAR OS ENSAIOS CITADOS NA 

ESPECIFICACAO. 

5. O FABRICANTE DEVERÁ INFORMAR, DE FORMA CLARA, O INTERVALO 

DE TEMPO NECESSÁRIO PARA O GRUPO GERADOR REESTABELECER O 

SISTEMA. 
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7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE NO-BREAK-UPS 

7.1. Objetivo 

Esta especificação técnica fixa os requisitos básicos para apresentação das 

propostas, projetos, ensaios, colocação em serviço e demais condições que serão 

exigidas no fornecimento do Sistema de Alimentação Ininterrupta de Energia Elétrica - No 

Break (UPS). 

Os equipamentos dos sistemas de Telecomunicações e de Sinalização instalados 

nas estações deverão ser socorridos por No-Breaks em caso de falta de energia elétrica.  

 
7.2. Normas Técnicas 

As unidades de medidas a serem utilizadas deverão ser as do sistema métrico 

decimal, normalizados no Brasil. 

Todos os materiais utilizados, bem como a fabricação, ensaios, condições de 

serviço e desempenho, deverão estar de acordo com a Norma Regulamentadora NR10, 

normas aplicáveis da ABNT e na falta ou omissão das normas brasileiras, deverão ser 

utilizadas as normas internacionais consagradas com referencia ao assunto tratado. 

Deverão ser obedecidas as normas a seguir: 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

 AISE – American Iron and Steel Engineers;  

 ANSI – American National Standards Institute;  

 CEE – International Commission on Rules for the Approval of Electrical 

Equipment;  

 DIN – Deutsch Industrie Norm; 

 IEC – International Eletrotechnical Commission;  

 IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers;  

 NEMA – National Electrical Manufacturer Association;  

 NFIPA – National Fire Protection Association;  

 NR 10–Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  

VDE – Verein Deutscher Elektrotechniker; 
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7.3. Local da Instalação 

O No-Break (UPS) deverá operar em local com as condições ambientais a seguir 

indicadas:  

 Altitude em relação ao nível do mar: < 1.000 m  

 Temperatura máxima: 40° C  

 Temperatura mínima: 20° C  

 Temperatura média máxima em 24 horas: 30° C  

 

Para efeito dos cálculos e definição de características dos equipamentos deverão 

ser considerados ambientes com variação de temperatura entre 0° C a 70° C e umidade 

relativa do ar entre 10% e 100% com poluição ambiental, chuvas ácidas e clima marítimo.  

 
7.4. Características do “NO BREAK (UPS) – Cargas Emergencias da Estação 

 Totalmente Estático;  

  Regulação por Tiristores;  

  Controle Micro processado;  

  Correção por variação de Ângulo de Fase;  

  Forma de onda Senoidal;  

  Display de Cristal Líquido alfa numérico (Back Light)  

 

  Painel de Monitoramento via teclado;  

  Estabilização Independente por Fase (Trifásico);  

  Sensores;  

  Alarme (Sonoro e Visual);  

  By – Pass Manual e Automático;  

  Solftware de Comunicação;  

  Sistema Modular; e  

  Configuração Trifásica.  

 

O No-Break (UPS) deverá ser do tipo totalmente estático, para instalação abrigada, 

fornecendo a potencia a ser especificada, nas condições de ambiente mencionadas.  
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7.4.1. Componentes Principais 

Os principais componentes do No Break (UPS) são: 

  Retificador/Carregador de bateria/Interruptor eletrônico da bateria;  

  Inversor com IGBT (Transistor Bipolar de Porta Isolada);  

  Processador de sinais digitais (DSP);  

  Chave estática eletrônica e alimentação de reserva;  

  Interruptor manual de by-pass para manutenção; e  

  Armários para as baterias de acumuladores.  

 

O retificador deverá ser de 12 impulsos e a Distorção Harmônica Total (THD) deve 

ser reduzida para 5%. O retificador /carregador de bateria deverão ser projetados para 

alimentar vários tipos de baterias de acumuladores tais como: 

Chumbo ácidas seladas (VRLA), estacionária de chumbo ou de níquel cádmio. 

O No-Break deverá possuir modo de funcionamento com conversão dupla. O 

tempo de comutação para a transferência do inversor à rede prioritária ou vice-versa 

deverá ser inferior a 0,5 ms quando estiverem sincronizados.  

 

7.4.2. Características Elétricas 

7.4.2.1. Entrada 

 Tensão Trifásica: 380/220 Vca;  

 Faixa de Estabilização ± 15% / ± 20%; e  

 Freqüência 60 Hz ± 5%.  

 

7.4.2.2. Saída 

 

 Tensão Trifásica: 380/220 Vca;  

 Faixa de Estabilização: ± 1% / ± 2%;  

 Freqüência: 60 Hz ± 5%; e  

 Fator de Potência: 0,9 – 1,0.  
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7.5. Características do “NO BREAK (UPS) – Comandos e Controles 

 Totalmente Estático;  

  Regulação por Tiristores;  

  Controle Micro processado;  

  Correção por variação de Ângulo de Fase;  

  Forma de onda Senoidal;  

  Display de Cristal Líquido alfa numérico (Back Light)  

  Painel de Monitoramento via teclado;  

  Estabilização Independente por Fase (Monofásico);  

  Sensores;  

  Alarme (Sonoro e Visual);  

  By – Pass Manual e Automático;  

  Solftware de Comunicação;  

  Sistema Modular; e  

  Configuração Monofásica.  

 

O No-Break (UPS) deverá ser do tipo totalmente estático, para instalação abrigada, 

fornecendo a potencia a ser especificada, nas condições de ambiente mencionadas no 

item 4.  

7.5.1. Componentes Principais 

Os principais componentes do No Break (UPS) são: 

  Retificador/Carregador de bateria/Interruptor eletrônico da bateria;  

  Inversor com IGBT (Transistor Bipolar de Porta Isolada); 

  Processador de sinais digitais (DSP);  

  Chave estática eletrônica e alimentação de reserva;  

  Interruptor manual de by-pass para manutenção; e  

  Armários para as baterias de acumuladores.  

 

O retificador deverá ser de 12 impulsos e a Distorção Harmônica Total (THD) deve 

ser reduzida para 5%. O retificador /carregador de bateria deverão ser projetados para 

alimentar vários tipos de baterias de acumuladores tais como: 
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Chumbo ácidas seladas (VRLA), estacionária de chumbo ou de níquel cádmio. 

O No-Break deverá possuir modo de funcionamento com conversão dupla. O 

tempo de comutação para a transferência do inversor à rede prioritária ou vice-versa 

deverá ser inferior a 0,5 ms quando estiverem sincronizados.  

 

7.5.2. Características Elétricas 

7.5.2.1. Entrada 

 Tensão Monofásica: 220 Vca;  

  Faixa de Estabilização ± 15% / ± 20%; e  

  Freqüência 60 Hz ± 5%.  

 

7.5.2.2. Saída 

 

 Tensão Monofásica: 220 Vca;  

  Faixa de Estabilização: ± 1% / ± 2%;  

  Freqüência: 60 Hz ± 5%; e  

  Fator de Potencia: 0,9 – 1,0.  

 
7.6. Características Mecânicas 

O painel ou gabinete deverá ser auto-sustentável em estrutura metálica de alta 

resistência com tratamento térmico anti-corrosivo. 

  Pintura em epóxi texturizado de alta resistência;  

  Composto por painéis removíveis que facilitem a manutenção;  

  Ventilação por convecção natural e ventilação forçada;  

 

Grau de proteção com as portas abertas: IP-20; e 

Entrada dos Cabos por baixo e por cima do painel ou gabinete. 

 
7.7. Testes de Fábrica 

 

7.7.1. Testes Ensaios dos Materiais 
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O Fornecedor deverá entregar certificados de ensaios dos principais materiais 

usados na fabricação das diferentes unidades que compõem o No – Break (UPS). Tais 

ensaios deverão ser efetuados segundo as Normas correspondentes e deverão satisfazer 

esta especificação Técnica.  

 

7.7.2. Ensaios de Tipo 

Para cada componente do No – Break (UPS), a Contratada deverá apresentar 

certificados dos ensaios de tipo realizados em laboratórios qualificados, sobre um 

protótipo de idênticas características, segundo as normas especificadas para os ensaios 

de rotina.  

 
 
7.8. Testes de Campo 

Para garantir sua conformidade com os requisitos da Especificação, os materiais, 

equipamentos e acessórios que constituem o sistema deverão ser submetidos aos testes 

de campo.  

Os testes deverão ser realizados pela Contratada com a supervisão da 

Contratante.  

Através desses testes serão verificados os aspectos relacionados à: pintura, ruído, 

alinhamento, tolerâncias, correção das conexões, identificação da cablagem, ou seja, a 

verificação em obediência ao Projeto de Instalação.  

 
7.9. Testes de Funcionamento 

Uma vez completada a montagem de todos os equipamentos que compõem o No-

Break (UPS), e quando as interligações entre eles estejam totalmente efetuadas, serão 

efetuados os seguintes testes: 

Medição da resistência de isolação dos circuitos que não envolvam componentes 

eletrônicos e do painel do No-Break (UPS); 

Verificação da calibração dos relês, temporizadores, reguladores, instrumentos de 

medição e dispositivos de bloqueio; e 

Verificação do bom funcionamento do No-Break (UPS) completo, nos diferentes 

modos de operação possíveis, e simulando todas as falhas que eventualmente poderão 

ocorrer, para averiguar seu comportamento frente a cada uma delas.  
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7.10. Ferramentas Especiais 

Farão parte do escopo de fornecimento, e terão seu preço incluso, todas as 

ferramentas, aparelhos e instrumentos especiais necessários à montagem e à 

manutenção ordinária do No-Break (UPS), painel de comando e sinalização, e respectivos 

acessórios.  

 
 
7.11. Acondicionamento e Transporte 

Para o acondicionamento e transporte, o Fornecedor obedecerá às normas 

constantes recomendáveis para o tipo de fornecimento, estas totalmente de 

responsabilidade do Fornecedor.  

 
7.12. Garantia 

O No-Break (UPS) e seus componentes terão garantia integral de, no mínimo, 2 

(dois) anos. As baterias alcalinas ou chumbo-ácido tipo industrial terão garantia mínima 

de 10 (dez) anos.  

 
 
7.13. NO BREAKs (UPS) a ser Fornecidos 

Deverão ser utilizados os No break (UPS) a seguir indicados:  

No Break com potencia de saída de 20 kVA, com duração de 30minutos; e  

No Break com potencia saída de 2 kVA, com duração de 120 minutos.  
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8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS QUADROS DE BAIXA TENSÃO  

 

8.1. Objetivo 

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação 

e ensaios para aquisição de quadros de distribuição de baixa tensão, 220/127 Vca. A ser 

instalados no Veiculo Leve sobre Trilhos VLT na Via W3 do DF – Trecho Asa Norte a Asa 

Sul e Ramal Aeroporto. 

 

8.2. Normas Técnicas 

Todos os materiais utilizados, bem como a fabricação, ensaios, condições de 

serviço e desempenho, deverão estar de acordo com a Norma Regulamentadora NR10 

quanto à segurança e proteção, normas aplicáveis da ABNT e na falta ou omissão das 

normas brasileiras, deverão ser utilizadas as normas internacionais consagradas no 

assunto em pauta.  

 

8.3. Local da Instalação 

Os quadros deverão ser dimensionados levando em consideração as condições a 

seguir: 

 Atmosfera ambiente: Úmida tropical; 

 Temperatura média máxima em 24 horas: 30° C; 

 Umidade relativa média anual: 90%; 

 Altitude: <1000 m; 

 Proximidade do mar; 

 Instalação abrigada. 

 

8.4. Características Construtivas 

Os quadros deverão ser fabricados e testados de acordo com os valores a seguir: 

 Classe de isolação: 1000 V; 

 Tensão de serviço: 380/220 Vca;  

 Freqüência: 60 Hz;  
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 Nível Básico de Impulso: 12 kV;  

 Corrente nominal do barramento principal: Conforme diagrama unifilar; e  

 Corrente suportável de curta duração (1seg): Conforme diagrama unifilar.  

 

O projeto dos painéis de baixa tensão deverá obedecer às prescrições da norma 

brasileira NBR IEC 60439-1 e 60439-3, sendo do tipo TTA (type tested assembly) 

conforme norma brasileira NBR IEC 62271-200, e regulamentado pela NR10, e pelo 

código de defesa do consumidor. 

A estrutura dos painéis deverá ser constituída em chapas de aço carbono 

aparafusadas, formando um sistema rígido de grande resistência mecânica. 

Os quadros deverão ser fabricados com materiais capazes de suportar os esforços 

mecânicos, elétricos e térmicos, bem como os efeitos de umidade, possíveis de ocorrer 

em serviço normal. 

Os quadros serão projetados para resistir à corrente de curto circuito indicada nos 

diagramas unifilares. 

As chapas de fechamento dos painéis deverão ser em chapa de aço de espessura 

mínima 14 MSG (2 mm). 

As portas deverão ser em chapa de aço de espessura mínima 12 MSG (2,66 mm) , 

quando necessário, deverão ser providas de grelhas de ventilação ou exaustores, 

compatíveis com o grau de proteção e necessidade de ventilação dos componentes 

internos, que deverão ser previstos para limitar a temperatura interna em 55° C. 

Os painéis de baixa tensão poderão ser do tipo auto-sustentável, de embutir em 

parede e de sobrepor em parede, de acordo com a disposição/situação indicada no 

projeto. 

Nos painéis do tipo auto-sustentável deverá ser colocado uma base ou rodapé de 

100 mm em chapa de aço para facilitar sua fixação no piso. 

Os quadros serão suficientemente fortes, para suportar inclusive as manobras de 

transporte com todos os componentes fixo/extraíveis montados. 

Serão fornecidos na parte superior dos quadros olhais para içamento. 

Deverão ter espelho frontal que permita o acesso apenas às alavancas dos 

disjuntores, impedindo o contato com partes energizadas. 

Deverão ter portas frontais com fechadura "Yale", com chave mestre. 
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Acesso pelas portas frontal, traseira e lateral. 

Os componentes deverão ser montados sobre chapa removível ou estrutura de 

perfilados. 

Tratamento da chapa por decapagem com jato de granalha de aço, tipo metal 

branco e aplicação de duas demãos de tinta anticorrosiva a base de cromato de zinco. 

Todos os equipamentos frontais serão identificados com placas acrílicas, com 

letras brancas e fundo preto, com dizeres conforme indicados no projeto. Da mesma 

forma serão identificados todos os elementos internos dos quadros. Os condutores serão 

identificados com anilhas apropriadas. 

A entrada e saída dos cabos serão pela parte inferior ou superior do quadro.  

As ligações internas dos painéis deverão ser totalmente executadas na fábrica 

devendo ser claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas, em cada 

extremidade com as mesmas designações dos bornes terminais. Estes cabos correrão 

em canaletas especialmente previstas para este fim. 

Os barramentos deverão ser construídos de barras de cobre eletrolítico, de alto 

grau de pureza, fixados adequadamente para resistir aos esforços eletrodinâmicos 

decorrentes das máximas correntes de curto-circuito especificadas. Para as correntes 

nominais a máxima elevação de temperatura dos barramentos deverá ser de 30 °C sobre 

uma temperatura ambiente de 40° C.  

Todas as junções e extremidades dos barramentos, previstas para acoplamento 

com outros painéis, deverão ser prateadas. 

Os barramentos deverão ser identificados com cores de acordo com a Norma NBR 

IEC 60439 da ABNT. 

 Fase R – azul escuro  

 Fase S - branco  

 Fase T - violeta  

 Neutro – azul claro  

 Terra – verde/ amarelo ou verde  

 

Deverá ser prevista uma barra de aterramento de cobre eletrolítico, na parte inferior 

de cada quadro ou painel, provida de conectores para ligação dos cabos de aterramento 

dos diversos equipamentos do sistema.  
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8.5. Painel de Distribuição de Corrente Alternada – PDCA – 380/220 Vca 

Os painéis distribuidores de corrente alternada se destinam à alimentação dos 

serviços auxiliares, em corrente alternada. Todos estes painéis deverão ser projetados, 

construídos e ensaiados de acordo com as prescrições das Normas ABNT e IEEE 

C37.20.1, entre outras normas IEC e EN/CENELEC.  

 

8.5.1. Normas Técnicas 

O Painel de Distribuição de Corrente Alternada de 220/127 Vca deverá ter projeto, 

características técnicas e ensaios de acordo com a Norma NBR IEC 60439-1 da ABNT, 

exceto quando aqui especificados de outra forma, prevalecendo sempre os termos desta 

Especificação. 

Deverão ser realizados todos os ensaios de rotina segundo as normas ABNT.  

Para os itens não abrangidos pela Norma citada e por esta Especificação, devem 

ser adotadas as Normas das Entidades relacionadas na especificação na seqüência em 

que se apresentam.  

 

8.5.2. Características Técnicas Elétricas  

 Tensão nominal: 380/220 V  

 Frequência nominal: 60 Hz  

 Corrente nominal do barramento: 300 A  

 Nível de isolamento nominal: Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto: 2.500 V  

 Corrente de curto-circuito simétrica (eficaz) mínima: 10 kA  

 

8.5.3. Características Construtivas Gerais 

O painel deverá ter construção adequada, tipo autoportante, para instalação 

abrigada e afastada da parede (mínimo 1,50 m), deverá 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 (tela 
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aço inox) à prova de corrosão e eficientes para proteger os equipamentos contra a 

entrada de poeiras, insetos ou roedores (manter o mesmo grau de proteção especificado). 

As características apresentadas em seguida relacionam os principais dados a 

serem considerados pela Contratada no fornecimento de cada tipo de quadro ou painel:  

 

8.6. Quadro Principal de Distribuição – Distribuidor Geral 

 Tensão nominal 380/220 V (+/-10%) 

 Classe de isolamento 600 V  

 Freqüência nominal 60 Hz  

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60 Hz  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto 2500 V  

 

8.7. Quadro de Distribuição Geral 

 Tensão nominal 380/220 V  

 Classe de isolamento 600 V  

 Freqüência nominal 60 Hz  

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60 Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto 2500 V  

 

8.8. Quadro de Distribuição de Força 

 Tensão nominal 380/220 V 

 Classe de isolamento 600 V  

 Freqüência nominal 60Hz  

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60 Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto 2500 V  
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8.9. Quadro de Distribuição de Força - Emergência 

 Tensão nominal 380/220 V  (+/-10%)  

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60 Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.10. Painel de Distribuição de Força 

 Tensão nominal 380/220 V 

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60 Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.11. Quadro de Luz e Tomadas 

 Tensão nominal 380/220 V 

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60Hz, corrente nominal  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.12. Quadro de Força 

 Tensão nominal 380/220 V 

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.13. Quadro de Distribuição de Corrente Contínua 

 Tensão nominal 125 Vcc  

 Barramento positivo e negativo + terra, corrente nominal  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 1500 V  

 Circuito de comando 125 Vcc  
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 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.14. Painel de Luz 

 Tensão nominal 380/220 V   

 Barramento trifásico/bifásico/monofásico+ neutro+ terra, 60 Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.15. Painel de Tomadas 

 Tensão nominal 380/220 V V  

 Barramento trifásico + neutro + terra, 60Hz,  

 Nível de isolamento nominal:  

 Tensão suportável a 60Hz, 1 minuto: 2000 V  

 

8.16. Requisitos Construtivos 

 Quadros Auto-Suportantes  

 Quadro Principal de Distribuição,  

 Quadro Geral de Distribuição,  

 Quadro de Distribuição de Força,  

 Painel de Força,  

 Quadro de Distribuição de Força - Emergência e  

 Quadro de Distribuição de Corrente Contínua  

 

8.17. Generalidades 

Os quadros deverão ser de construção adequada para instalação abrigada, serem 

completamente fechados em todos os lados, por chapa metálica, 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. 

337



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

Os quadros deverão ter grau de proteção IP-43, conforme a norma NBR IEC 60529 

da ABNT. 

O acesso às partes internas dos quadros deverá ser feito através de portas 

traseiras, com abertura de 90º, fixadas por parafusos imperdíveis removíveis, de modo a 

permitir a manutenção dos barramentos ou eventual remoção dos componentes. 

Os quadros deverão ser protegidos e fabricados de modo a ser possível sua 

ampliação pela simples adição de outros painéis idênticos nas extremidades, e de tal 

modo que não permita, em caso de incêndio, que as chamas se propaguem aos quadros 

adjacentes e aos outros compartimentos do próprio quadro.  

Os quadros deverão apresentar, construtivamente, o maior grau possível de 

segurança para o pessoal da manutenção. Todas as partes vivas deverão ficar 

completamente protegidas por chapas metálicas, de modo a não poderem ser tocadas 

quando energizadas. 

Tratamento e Pintura: Os processos referentes ao tratamento, materiais e pintura 

deverão obedecer às prescrições constantes na ET - Especificação Técnica de Requisitos 

Gerais de Fornecimento 

Os quadros deverão ser subdivididos em compartimentos independentes e 

completamente isolados uns dos outros, cada um, dotado de portas contendo os 

equipamentos para cada ramal de alimentação. 

Nos casos de quadros onde os compartimentos que abrigarão os disjuntores 

abertos a seco deverão possuir porta com visor transparente. Toda a fiação de 

interligação deverá ser executada através de uma régua de bornes instalada dentro deste 

compartimento. Os compartimentos com disjuntores deverão ser montados em gavetas 

padronizadas extraíveis. 

Os disjuntores de saída deverão ser instalados em compartimentos exclusivos e 

deverão ser acionados externamente através de manopla, ou no próprio punho do 

mesmo, não sendo possível a abertura da porta do compartimento com o disjuntor 

fechado. 

As gavetas deverão ser construídas com guias metálicas e roletes para garantir um 

encaixe adequado ao quadro, não permitindo folgas. Deverá possuir um sistema de trava 

que após o início da remoção é acionada a trava para possibilitar a extração total da 

mesma. 
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Nas gavetas onde estão instalados os disjuntores em caixa moldada e/ou 

contatores, a extração da mesma só deverá ser possível após a abertura do 

disjuntor/contactora. 

Também existirão quadros, de menor porte, em que o disjuntor de entrada em 

caixa moldada deverá ser montado em painel interno, tipo fixo, sendo o acionamento do 

disjuntor através de manopla, ou no próprio punho do mesmo, internamente ao 

compartimento. Os demais disjuntores de função específica, tipo fixo, deverão ser 

montados em painel interno abaixo do disjuntor de entrada. 

As entradas e saídas dos cabos de força deverão ser feitas pela parte inferior ou 

superior. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, chapas de aço dotado de 

guarnição 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 

serem substituídas, em função da instalação, por placas de material não magnético, 

quando assim solicitado. 

Deverão ser previstos conectores e todos os acessórios de fixação para os 

diversos componentes dos quadros ou painéis.  

 

8.18. Ensaios 

8.18.1. 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 freqüência 

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.  

 

8.18.2. 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:  
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8.18.3. 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 freqüência industrial com os valores das tensões indicadas nas 

normas; 

Ensaio mecânico de operação para verificar o funcionamento normal de todas as 

gavetas das unidades removíveis. intertravamento etc.;  

 

8.18.4. 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.  

 

8.18.5. 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.  

 

8.18.6. 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 freqüência industrial com os valores indicados nas 

normas;  

 Ensaio de exatidão.  
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8.18.7. Para o Circuito de Baixa Tensão e de Medição e Proteção 

Testes de isolamento: Deverá ser verificado mediante ensaio com a tensão à 

freqüência 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.  

 

8.19. Garantia 

Todos os componentes e o conjunto completo de equipamentos fornecidos deverão 

ser garantidos pelo fabricante durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir do seu 

início de funcionamento, ou de 18 (dezoito) meses, a partir da data de recebimento por 

parte da compradora. 

 A garantia se estende para qualquer defeito de fabricação ou funcionamento.  

 A proposta técnico-comercial, de venda dos equipamentos, deve conter as 

seguintes informações:  

 Especificação técnica detalhada dos painéis e outros equipamentos;  

 Especificação técnica detalhada dos painéis e outros equipamentos;  

 Catálogos ou folhetos técnicos dos equipamentos que compõem os painéis;  

 Dimensões aproximadas do conjunto;  

 Peso aproximado de cada conjunto;  

 Preço, impostos incidentes e tipo de embalagem;  

 Prazo de entrega máximo;  

 Condições de fornecimento;  

 Garantia; e 

 

Lista de desenhos que serão apresentados para aprovação. 
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9. CARREGADOR DE BATERIAS DE ACUMULADORES EM 125VCC  

 

9.1. Condições Específicas do Fornecimento 

O Carregador de Baterias deverá compor o conjunto de equipamentos 

responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica ininterrupta para os equipamentos do 

Centro de Controle Operacional e para o sistema de comando e controle de energia do 

pátio. 

Os carregadores de baterias deverão ser fornecidos e instalados completos, com 

todos os acessórios, equipamentos e materiais, com todas as partes inerentes aos 

diversos dispositivos e equipamentos, até e inclusive os chumbadores a serem embutidos 

no concreto das obras civis e todos os dispositivos, equipamentos e fiação interna até a 

borneira geral, inclusive, de forma que o fornecimento possa ser considerado pronto e 

apto para operação. O carregador de baterias deverá ser composto de um Retificador, 

uma unidade USCC+UDQ, barramentos (+) e (-), fusíveis e uma Caixa Porta-Fusíveis.  

 

9.2. Dados de Projeto / Características Gerais 

9.2.1. Retificadores 

O retificador deverá ser projetado, construído e ensaiado de acordo com as 

prescrições das normas IEEE C57.18.10 e com tensão de alimentação trifásica de 380V ± 

10%, freqüência de alimentação de 60Hz ± 5%, faixa de tensões permissíveis na saída 

para o consumidor de 125Vcc +8% a -15%. O retificador deverá ter pelo menos a 

capacidade de suprir os consumidores conforme a curva de demanda e as correntes de 

recarga das baterias em pelo menos 10 horas, “ripple” máximo de tensão de saída para o 

consumidor, com as baterias correspondentes conectadas (valor pico a pico) 1V e MTBF 

= 50.000 horas.  

Os retificadores deverão ser do tipo estático. O funcionamento e regulação em 

cada um dos possíveis regimes de operação deverão ser completamente automáticos. 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 controlados 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 contar com limitador de corrente para a bateria com 

ajuste desde 10% até 110% da corrente nominal do retificador. Na saída dos retificadores, 

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 do mesmo nos casos de reparos em 

manutenção.  

 

9.2.2. Unidade de Supervisão de C.C. + Unidade de Diodos de Queda (USCC + UDQ) 

A unidade de Supervisão deverá supervisionar o Retificador em todos os regimes 

operacionais a saber: 

 Flutuação (1,4 ± 0,02V/ elemento para baterias alcalinas) ou (2,2V / 

elemento para baterias chumbo-ácidas padrão industrial); 

 Equalização (1,55V/ elemento para baterias alcalinas ou 2,4V / elemento 

para baterias chumbo-ácidas padrão industrial); 

 Carga Profunda (1,7V/ elemento para baterias alcalinas) ou (2,7V / elemento 

para baterias chumbo-ácidas padrão industrial). 

A unidade de Supervisão deverá ser provida de um circuito para a recarga 

automática das baterias, passando simultaneamente o Retificador do Regime de 

Flutuação para Equalização e retornando para Flutuação, após completada a carga. 

Somente a Carga Profunda deverá ser introduzida manualmente através de uma chave 

instalada no painel dos retificadores.  

Farão parte da USCC, os sensores que emitirão sinalizações luminosa, sonora e 

remota através de relês para os seguintes eventos: Flutuação Baixa que atuará quando a 

tensão no barramento de bateria estiver abaixo da especificada, comprometendo o estado 

de carga da mesma; Flutuação  

Alta que atuará quando a tensão no barramento de bateria atingir níveis de tensão 

que irão prejudicar a mesma; Consumidor Baixo que atuará quando a tensão nos bornes 

de saída para o consumidor for inferior a 125Vcc –15%; Consumidor Alto que atuará 
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quando a tensão nos bornes de saída para o consumidor for superior a 125Vcc +8%. 

Neste caso a USCC deverá também emitir um comando de desligamento para o 

retificador. 

Os recursos de sinalização, diagnóstico e alarmes operacionais da USCC deverão 

ser preferencialmente tratados com tecnologia digital e microprocessada.  

A Unidade Diodo de Queda irá monitorar a tensão de saída do consumidor em 

todos os Regimes Operacionais previstos, inclusive quando Retificador estiver fora de 

operação e o sistema estiver alimentado somente pelas baterias. Para controlar a tensão 

no consumidor dentro do limite de 125Vcc +8% a -15% deverão ser previstas até três 

etapas de Diodos de Queda controladas através de sensores de alta sensibilidade e 

confiabilidade. A UDQ deverá ser projetada de tal maneira que com o sistema em 

flutuação, nenhuma etapa de diodos de queda esteja inserida e ainda que nenhuma 

contatora esteja operada (fechada por ação de sua bobina). Isto equivale a dizer que com 

a contatora desenergizada (desoperada), os diodos de sua etapa estejam sendo curto-

circuitados.  

A UDQ permitirá ajustes das tensões de entrada e saída das etapas de Diodos de 

Queda. A UDQ terá uma disposição física, que permita efetuar reparos tanto nos diodos 

como nos contatores com o sistema em operação.  

 

MTBF da USCC - 100.000 horas / MTBF da UDQ - 100.000 horas 

 

A USCC, UDQ e o circuito de carga automática deverão ser acomodados 

convenientemente num único armário obedecendo todos os critérios de segurança e 

modo a permitir um acesso fácil a todos os componentes. Na medida do possível, os 

circuitos e componentes eletrônicos deverão ser acomodados em compartimentos 

termicamente isolados dos compartimentos de força e sujeitos, tanto uns quantos os 

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. 

 

9.2.3. Dimensões 
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Tanto a USCC como o retificador deverá ter no máximo, 2000mm de altura, 850mm 

de largura e 900mm de profundidade.  

 

9.2.4. 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 2mm de espessura, no mínimo. O acesso à parte interna deverá ser 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 terá aberturas para saída de cabos. Para a 

vedação de tais aberturas, quando da instalação, deverão ser fornecidas peças de 

material isolante, incombustível e antimofo, em quantidade e tamanho suficientes.  

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 telas 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 ou ancoragem. 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.  

 

9.2.5. Composição do Retificador 

O retificador deverá ser dotado 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, incluindo chave seletora com posição de repouso; disjuntor na entrada de 

corrente alternada; circuito retificador de estado sólido; circuito regulador da tensão 
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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% 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 (defeito do retificador, falta de rede ou 

falha de fase, sobre-tensão na saída do consumidor, positivo à terra, negativo à terra, 

sobre-temperatura, sinalizações óticas locais, retificador ligado, flutuação, equalização e 

carga profunda ). Na falta de fase ou sobre-tensão na saída para o consumidor, o 

retificador deverá ser imediatamente desconectado da rede de corrente alternada 

mediante controle dos disparos dos tiristores. Todos os equipamentos e acessórios 

utilizados nos retificadores deverão ser de características técnicas conforme esta 

Especificação Técnica.  

 

9.2.6. Composição da USCC 

Voltímetro cc (da tensão do barramento das baterias), voltímetro cc (da tensão de 

saída para o consumidor), amperímetro cc (da corrente de consumidor) e amperímetro cc 

(de "0" central) para indicação da corrente de bateria.  

 

9.2.7. Identificação 

A USCC bem como o retificador e todos os equipamentos neles instalados deverão 

contar com placas de identificação. Estas placas deverão ser de acrílico ou de plástico 

apropriado, de fundo na cor preta, com aproximadamente 3,00mm de espessura e 

legendas de cor branca. Deverão ser gravadas pelo Fornecedor em língua portuguesa, 

após a aprovação dos arranjos e dizeres pela Contratante.  

 

9.2.8. Terminais e fiação interna 

A fiação interna deverá ser executada totalmente na fábrica sem 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 
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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 

com parafuso, do tipo protegido e com fixação indireta tipo prensa-fio. Não haverá 

conexões com mais de um fio em cada ponto de ligação do borne. 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. Tanto os 

retificadores como a USCC utilizarão cabos de ligação interna de força e cabos de 

controle. A fim de facilitar a identificação dos circuitos, deverão ser usados os códigos de 

cores conforme ABNT.  

 

9.2.9. Circuito de terra 

Todas as estruturas metálicas deverão ser interligadas com uma barra de cobre de 

100mm² no mínimo, provida de terminais de aterramento nos dois extremos, adequados 

para cabos de cobre nu de bitola até 95mm². Tais terminais deverão ser instalados em 

qualquer um dos extremos inferiores de cada armário.  

 

 

 

9.3. Caixa Porta-Fusível 

9.3.1. Características Gerais 

A caixa porta-fusível deverá ser instalada na altura de 1,2m, na parede interna da 

sala, com acesso da cablagem pela parte inferior.  

 

9.3.2. Dimensões 

Largura de 0,40m, profundidade de 0,30m e altura de 0,60m.  

 

9.3.3. Estruturas Metálicas 
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Na fabricação da caixa porta-fusível deverá ser empregado elementos modulares 

metálicos, em base a chapas de aço de 2mm de espessura no mínimo. O acesso à parte 

interna deverá ser pela parte frontal, mediante uma porta provida de fechadura idêntica 

àquela utilizado para os retificadores.  

 

9.3.4. Composição 

A caixa porta-fusível deverá ter no seu interior uma chave seccionadora sob carga 

bipolar, equipada com fusíveis do tipo NH compatíveis com a capacidade e regimes 

operacionais das baterias.  

 

9.3.5. Identificação 

A caixa porta-fusível e a chave seccionadora deverão ter placas de identificação de 

características idênticas às solicitadas para o retificador.  

 

9.3.6. Tratamento Superficial 

A pintura e o tratamento superficial da caixa porta-fusível deverão acompanhar o 

padrão do armário do Retificador e USCC.  

 

 

 

9.4. Critérios Operacionais  

Na subestação auxiliar, deverão ser instaladas: um banco de baterias, uma caixa 

porta-fusível, uma USCC e um retificador.  

 

9.4.1. Regime de Flutuação: 

Este deverá ser o regime normal de operação, isto é, cada retificador deverá 

manter sob controle automático a tensão de flutuação nas baterias suprindo, 

simultaneamente, o consumo das cargas conectadas ao barramento, através da USCC. A 

normalização do sistema deverá ser efetuada manualmente. 
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9.4.2. Regime de Carga Automática de Equalização 

Sempre que ocorrer a falta da rede, a bateria passará a fornecer corrente ao 

consumidor. Quando a rede normalizar o retificador tender a imprimir uma corrente 

elevada às baterias a fim de recompor o nível de tensão das mesmas. Desta forma o 

circuito de carga automática atua emitindo um comando para que o retificador mude para 

o regime de "carga de equalização" e nele permaneçam até que a carga das baterias seja 

completada, quando então o circuito deverá dar um novo comando para que os 

retificadores voltem ao regime de flutuação. O tempo máximo de recarga deverá ser de 

10h com a alimentação dos consumidores controlada pela USCC. Se dentro do tempo de 

10h a carga automática não for desligada, a USCC deverá emitir uma sinalização local e 

um alarme remoto para que o sistema seja verificado.  

 

Para que esta carga possa ser selecionada manualmente pela USCC, existirá uma 

chave de comando manual da carga de equalização, e inibição da mesma, caso 

necessário: 1 (carga de equalização); 0 (carga automática de equalização) e 2 (inibe 

carga automática). Para um controle do número de recargas automáticas aplicadas à 

bateria, a USCC deverá ser provida de um contador do número de vezes em que a carga 

foi aplicada automaticamente.  

 

9.4.3. Regime de carga profunda 

Devido a ser usado somente na manutenção das baterias, este regime só deverá 

ser comandado manualmente através de chave localizada na USCC ou de preferência no 

retificador. O sistema deverá permitir que, ambas as cargas (equalização e profunda) 

sejam aplicadas à bateria com o consumidor presente no sistema. Para isso a unidade de 

diodos de queda (UDQ) deverá ser dimensionada a fim de permitir que se consiga uma 

tensão final de carga nas baterias com o consumidor mantido em 125 Vcc +8% a -15%.  

 

9.4.4. Alarme remoto 

Deverão ser sinalizados dois níveis de alarme do conjunto do retificador +USCC 

(Alarme leve e Alarme grave). Para o envio remoto, tais sinais deverão provir de contatos 
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secos, fechados e independentes do resumo de falhas; a comunicação (digital) deverá ser 

feita por pares de fios, que deverão estar inclusos no fornecimento. 

 

9.5. Documentação Específica 

A apresentação de documentos deverá observar o estabelecido na ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento, bem como os requisitos 

discriminados a seguir: 

 Memorial de cálculo do Sistema;  

 Manual de instalação e operação;  

 Manual de manutenção;  

 Desenhos de contorno com dimensões gerais, pesos e dimensões para 

transporte;  

 Lista de materiais;  

 Desenhos de instalação com indicações dos esforços e demais dados que 

permitem o detalhamento das fundações e instalação dos retificadores;  

 Desenho de configuração;  

 Desenhos de montagem mostrando a localização dos diversos dispositivos e 

acessórios, e dos dutos de condutores no interior do armário; diagramas (trifilar, unifilar e 

funcionais) elementares e de fiação completos, mostrando claramente as ligações 

internas de todos os dispositivos entre si, e os pontos para ligação, com equipamentos 

externos e/ou de terceiros;  

 Desenhos das placas de identificação; dados referentes aos carregadores 

de bateria e seus principais componentes, incluindo catálogos com descrição técnica 

detalhada, desenhos de constituição, curvas características de desempenho, etc.; 

procedimento de inspeção e testes de fábrica e campo integrado, folha de dados e lista de 

plaquetas.  

 

9.6. Ficha Técnica 

9.6.1. Dados Informativos 

Retificadores: Fabricante, Nº. do modelo, Normas adotadas, Local de fabricação, 

Oficina para reparos mais próxima, Potência de entrada, Sistema de retificação, 
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Dimensões (largura, Profundidade e altura), Peso total, Catálogos, Manual de instalação e 

operação, Manual de manutenção e Desenhos incluídos na proposta. 

USCC: Fabricante, Nº. do modelo, Normas adotadas, Local de fabricação, Oficina 

para reparos mais próxima, Potência de entrada, Tipo de etapas da UDQ, Número de 

etapas da UDQ, capacidade do diodo da UDQ, Dimensões (largura, profundidade e 

altura), Peso total, Catálogos, Manual de instalação e operação, Manual de manutenção e 

Desenhos incluídos na proposta. 

Caixas porta-fusíveis: Fabricante, Nº. do modelo, Normas adotadas, Local de 

fabricação, Oficina para reparos mais próxima, Dimensões (largura, profundidade e altura) 

e Peso total. 

Equipamentos e Acessórios: Amperímetros (Fabricante, Nºs. do modelo, Normas 

adotadas, Local de fabricação, Catálogos, Descrição técnica e Esquema de instalação), 

Voltímetros (Fabricante, Nº. do modelo, Normas adotadas, Dimensões, Local de 

fabricação, Catálogos, Descrição técnica e Esquema de instalação), Reguladores de 

Tensão (Fabricante, Nº. do modelo, Normas adotadas, Local da fabricação e Catálogos), 

Diodos de Bloqueio (Fabricante, Nº. do modelo, Normas adotadas, Local da fabricação e 

Catálogos), Chaves seletoras de serviço (Fabricante, Nº. do modelo, Local da fabricação 

e Catálogos), Chaves seccionadoras das caixas porta-fusíveis (Fabricante, Nº. do modelo, 

Local da fabricação e Catálogos) e portas documentos.  

 

9.6.2. Dados Garantidos 

Retificadores (Tensão nominal de alimentação, Corrente nominal de alimentação, 

Tensão nominal de saída, Tensão mínima de saída, Tensão máxima de saída, Corrente 

nominal de saída, Corrente máxima de saída, Curva característica V = f(L), Variação de 

tensão de saída para variações de + de 10% na tensão da alimentação e Tensões de 

ensaios para o teste de isolamento (circuito CA e circuito CC). 

USCC (tensão de entrada da primeira etapa da UDQ, tensão de entrada da 

segunda etapa da UDQ e tensão de entrada da terceira etapa da UDQ). 

Equipamento e Acessórios: Amperímetros (Classes de precisão e Capacidade de 

sobrecarga permanente), Voltímetros (Tensão nominal, Classe de precisão e Capacidade 

de sobrecarga permanente), Contatores (Corrente nominal, Nº de manobras, com 
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freqüência de 1.000 manobras p/hora), Chaves seccionadoras das caixas porta fusíveis 

(Tensão nominal e Corrente nominal), Baterias 125 Vcc  

 

9.7. Condições Específicas do Fornecimento 

As Baterias aqui especificadas deverão compor o conjunto de equipamentos 

responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica ininterrupta para os equipamentos. As 

baterias deverão ser fornecidas e instaladas completas, com todos os seus acessórios, 

equipamentos e materiais especificados, bem como os não expressamente especificados, 

mas necessários ao perfeito funcionamentos das mesmas.  

Deverão ser fornecidas todas as partes inerentes aos diversos dispositivos e 

equipamentos e todos os dispositivos, equipamentos e conjuntos, inclusive os bornes 

terminais para ligação com circuitos externos, para que o fornecimento possa ser 

considerado apto para operação. 

As bateriais deverão ser destinadas à alimentação de relés, bobinas de 

fechamento/abertura de disjuntores, chaves, sinalizações luminosas, lâmpadas de 

balizamento, motores de carregamento de disjuntores, inversores, equipamentos 

eletrônicos e demais cargas de serviços auxiliares em corrente contínua. 

Deverão ser próprias para instalação estacionária no interior de salas técnicas 

apropriadas.  

 

9.8. Dados de Projeto / Características Gerais 

As baterias deverão ser do tipo ácidas padrão industrial ou alcalinas e seu 

dimensionamento deverá ser efetuado de acordo com as prescrições das Normas NBR 

5350 e NBR 5376 da ABNT e com a curva de demanda a ser atendida pelo conjunto de 

baterias (após 10 anos de condições normais de operação). 

Nas estações, CCO e Pátio, cada retificador do carregador de baterias deverá ser 

dimensionado para a corrente de regime capaz de suprir o inversor, a recarga das 

baterias e os serviços auxiliares em corrente contínua referente a comandos e 

sinalizações de auxiliares. 

No caso de serem utilizadas baterias alcalinas, estas deverão ser do tipo com 

eficiência alta e resistência interna baixa para atender às solicitações de pico das cargas 

especificadas. 
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No caso de serem utilizadas baterias chumbo-ácidas padrão industrial, estas 

deverão ser do tipo de placas tubulares para igualmente atender os consumidores 

indicados. Neste caso, deverá ser adotada a prática Telebrás nº 240.500.710 para 

baterias chumbo-ácidas de placas tubulares. 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%.  

 

9.9. Componentes 

9.9.1. 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-explosivas. 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 polos dos elementos deverão ser claramente identificados por 

meio de símbolos (+) e (-), de forma indelével e inconfundível. As interligações entre 

fileiras de elementos deverão ser feitas com cabos isolados e flexíveis, completos com 

terminais. Cada elemento deverá ter gravado no seu vaso o número e a data de 

fabricação. 

 

9.9.2. Estantes 

As estantes para as baterias em questão, deverão ser metálicas, devidamente 

protegidas com pintura anti-oxidante e resistente ao eletrólito. Os elementos de cada 

bateria deverão ser acomodados em estantes em níveis (tipo degrau). Não deverá ser 

feita montagem com sobreposição de elementos. As estantes deverão ser providas de 
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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 piso 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.  

 

9.10. Critérios Operacionais 

Na estação deverão ser instaladas baterias conectadas ao carregador constituído 

de um Retificador, uma unidade de supervisão e UDQ.  

 

9.10.1. Regime de Flutuação 

Este deverá ser o regime normal de operação. O Retificador, supervisionado pela 

unidade USCC, manterá sob controle automático, a bateria em flutuação, suprindo 

simultaneamente o consumo das cargas conectadas aos barramentos (+) e (-) através da 

USCC.  

 

9.10.2. Regime de Carga de Equalização 

Este regime deverá ocorrer automáticamente com o retorno da alimentação após 

um curto período de emergência, em que a bateria tenha se descarregado parcialmente. 

Sob supervisão da USCC este regime deverá permanecer por algumas horas e deverá 

retomar automaticamente ao regime de flutuação, tão logo a bateria esteja totalmente 

carregada. O tempo máximo de recarga deverá ser de 10 horas com a alimentação dos 

consumidores controlada pela USCC. Se dentro do tempo de 10 horas a carga automática 

não for desligada, a USCC deverá emitir uma sinalização local e um alarme remoto para 

que o sistema seja verificado. 

 

9.10.3. Regime de Carga Profunda 
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O sistema deverá permitir que também esta carga seja aplicada à bateria com o 

consumidor presente. Para isso a UDQ deverá ser dimensionada a fim de permitir que se 

consiga uma tensão final de carga na bateria com o consumidor mantido em 125 Vcc +8% 

a -15%. O comando desta carga deverá ser feito através de chave a ser instalada na 

USCC ou, de preferência, no retificador.  

 

9.11. Documentação Específica 

A apresentação de documentos deverá observar o estabelecido na ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento, bem como os requisitos 

discriminados a seguir.  

9.11.1. Documentação Técnica 

 Manual de instalação e operação;  

 Manual de manutenção;  

 Memorial de cálculo de dimensionamento;  

 Lista de materiais;  

 Desenhos de contorno com dimensões gerais, pesos e dimensões das 

baterias, incluindo estantes;  

 Dados referentes às baterias e seus principais componentes, incluindo 

catálogos com descrição técnica detalhada, desenhos etc.;  

 Desenho de placas de identificação;  

 Folha de dados; procedimento de inspeção e testes em fábrica e aceitação 

em campo;  

 Projetos de instalação. 

 

Outros desenhos e publicações que, a critério da Contratante ou da Contratada, 

forem julgados necessários; Projetos de instalação.  

 

9.12. Ficha Técnica 

9.12.1. Dados informativos 

Baterias (Fabricante, Local de fabricação, Oficina para reparos mais próxima, 

Normas adotadas, Número do modelo da bateria, Tipo de bateria, Número de elementos 
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de bateria, Material da caixa de cada elemento, Dimensões de cada elemento 

(comprimento, largura e altura), Peso de cada elemento, Dimensões totais do conjunto / 

bateria + estante (Comprimento, Largura e Altura), Peso total do conjunto (bateria + 

estante), Manual de instalação e operação, Manual de manutenção,  

Desenhos incluídos na proposta e Catálogos.  

Estantes (Fabricante, local de fabricação, tipo de material e tratamento superficial).  

 

9.12.2. Dados garantidos 

Baterias (Capacidade, Tensão máxima da bateria, Tensão mínima da bateria, 

Tensão de flutuação por elemento, Tensão de equalização por elemento, Tensão de 

carga-profunda por elemento, Tensão nominal por elemento, Tensão mínima de descarga 

por elemento, Corrente de flutuação da bateria, Corrente de equalização da bateria e 

Corrente de carga profunda da bateria).  

 

9.13. Garantia 

As baterias deverão ser garantidas, pelo prazo mínimo de 10 (dez anos) sendo 

integralmente nos 5 (cinco) primeiros anos e pelo sistema pró-rata nos 5 (cinco) anos 

restantes. 

 

9.14. Ferramentas 

Deverão ser inclusas no fornecimento, as seguintes ferramentas especiais 

obrigatórias: Um termômetro, para cada conjunto de baterias; Um densímetro, para cada 

conjunto de baterias; Uma pipeta, para cada conjunto de baterias e Um funil plástico, para 

cada conjunto de baterias.  

 

 

9.15. Condições Específicas do Fornecimento 

O Inversor e Chave Estática aqui especificados deverão compor o conjunto de 

equipamentos responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica ininterrupta para os 

equipamentos do Centro de Controle Operacional. O fornecimento deverá observar o 

estabelecido na ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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Os conjuntos deverão ser fornecidos completos, com todos os acessórios, 

equipamentos e materiais especificados, bem como os não expressamente especificados, 

mas necessários ao seu perfeito funcionamento. Fazem parte do fornecimento: O projeto 

de instalação do equipamento; Todos os equipamentos que compõem o conjunto 

Inversor/Chave Estática, bem como todos os acessórios, montagens, indicadores, etc., 

necessários ao funcionamento perfeito do conjunto sob quaisquer condições exigidas 

nestas Especificações; Entrega antecipada de desenhos, instruções e ferragens 

necessárias para a preparação do piso e ancoramento dos gabinetes; Entrega antecipada 

de lista de peças sobressalentes recomendadas pelo fabricante; Desenhos, instruções e 

manuais do equipamento; Relatório de todos os testes e ensaios mencionados nesta 

Especificação; Instalação dos equipamentos e interligação com o PDF (Painel de 

Distribuição de Força), bem como o fornecimento de todos os acessórios e ferragens para 

instalação.  

 

9.16. Dados de Projeto / Características Gerais 

O conjunto Inversor/Chave Estática deverá ser monofásico ou trifásico, do tipo 

estático, projetado, construído e testado de acordo com as Normas e publicações IEC 

60146, "Semiconductor Converters" da lnternational Electrotechnical Comission 

satisfazendo as características subseqüentes. 

 Características e Desempenho  

 Potência de saída conforme diagramas unifilares  

 Diagrama Unifilar Pátio / Estações / CCO 

 Fator de potência: 1,0.  

 Tensão de Saída em corrente alternada (monofásico ou trifásico): 380 Vca  

 

OBS: A tensão de saída do inversor deverá ser gerada pela modulação por largura 

de pulsos, PWM de alta freqüência. A tensão de saída do inversor deverá ser interligada 

com a fonte CA alternativa via Chave Estática de transferência. 

 Numero de fases e fios: monofásico a 2 fios ou trifásico a 4 fios  

 Tensão de Entrada em corrente contínua: 100V a 140 V  

 Ripple máximo permissível: 5% da tensão nominal (RMS)  

 Freqüência da tensão de saída: 60Hz + 1 %  
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O inversor deverá trabalhar sincronizado em freqüência e fase com fonte CA 

alternativa dentro do limite de ± 1Hz. No caso da rede ou substituto exceder à tolerância 

da freqüência especificada, o inversor deverá assumir como referência, a freqüência de 

seu oscilador interno dentro da precisão de ± 0,5Hz. 

Regulação estática da tensão de saída para qualquer combinação de variação de 

carga entre 5% e 100% da carga nominal e variação de tensão de entrada entre 100 Vcc 

e 140 Vcc : 1%. Regulação dinâmica da tensão de saída para um degrau de carga de ± 

50% (do valor imediatamente inferior ao degrau), dentro da faixa de 10% a 100% de carga 

nominal, sendo que o valor máximo de 100% e o valor mínimo de 5%, não deverão ser 

ultrapassados: ± 8 %. 

 Tempo de recuperação: 6 ms 

  Distorção harmônica total na saída do inversor, com carga nominal: < 5%; 

com sobrecarga: < 15%  

  Máximo por harmônica em condições nominais: < 3%  

  Isolamento entre terminais de saída e terra: > 6 Mohms  

  Rigidez dielétrica entre terminais de saída e terra: 1000 V  

 

Em regime normal de operação, a demanda de carga nunca ultrapassará o valor de 

potência nominal do inversor. Em condições de falhas na carga que demandem correntes 

acima do valor nominal do conjunto INV/CER este deverá passar a funcionar como uma 

fonte de corrente sem o desligamento do inversor com intensidade suficiente para 

interromper um disjuntor ligado entre a carga e o inversor (através da chave estática), 

sem que nenhum dos fusíveis de proteção dos tiristores, do inversor ou da chave estática, 

se interrompam. Para efeito deste item, irá considerar como padrão um disjuntor, com 

caixa moldada com capacidade de corrente nominal igual a do inversor. Se a corrente na 

carga exceder aos valores acima mencionados, a chave estática deverá permanecer 

durante a existência do surto. Cessado o surto, a chave estática comutará 

automaticamente a carga para o inversor. A característica de saída do inversor preverá 

uma margem de segurança de pelo menos 50% em relação a pior característica do 

disjuntor. 

  Tempo de comutação da chave estática:  
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  Com sincronismo: 0 a 2 ms.  

  Sem sincronismo: 16 ms.  

  Ruído audível máximo medido a um metro de distância de qualquer dos 

lados dos armários do Inversor/Chave Estática: 60 dBA.  

  MTBF do conjunto INV/CER conforme MIL-HDBK 217D: 150.000h.  

 

O dimensionamento de componentes críticos tais como semicondutores de 

potência, transformadores, choques, circuito oscilador interno de freqüência, etc., 

possibilitará ao Inversor/Chave Estática satisfazer as presentes especificações dentro de 

uma faixa de temperatura ambiente de 0ºC a 50ºC (0 a 95% de umidade relativa), isto é, 

10ºC acima do recomendado pela publicação 60146 da IEC, devendo portanto as 

correções de potência etc., previstos na norma para temperaturas acima de 40ºC, serem 

aplicados aos componentes em questão como também ao inversor. 

Rendimento com carga nominal: > 90%  

 

9.17. Proteções 

9.17.1. Proteção dos Componentes Internos 

A proteção deverá ter pelo menos: Fusíveis de ação rápida protegendo os 

tiristores; Fusíveis na(s) fonte(s) de alimentação interna; Detetor de falha de semiciclo e 

Alarme sonoro/visual indicando ventilador em funcionamento.  

 

9.17.2. Proteção Operacional 

O inversor deverá desligar-se automaticamente e a chave estática fazer a 

transferência da carga para a rede, e lá mantê-la até a intervenção manual do operador, 

somente nos seguintes casos: Sub-tensão na saída em que a corrente nominal seja 

ultrapassada; Sobre-tensão na saída;  

Temperatura interna alta e Falha na fonte de alimentação dos módulos, com 

indicação visual memorizada. 

Para efeito de proteção de sobre-tensão a saída nunca deverá ultrapassar o valor 

pré-ajustado na faixa de + 10% a + 20% da tensão nominal, por um intervalo de tempo 

superior a 50 milisegundos.  
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Não haverá presença de potencial de cc na saída do inversor se este for ligado 

com qualquer dos módulos de circuito impresso não plugados.  

 

9.17.3. Desvio de freqüência devido ao mau funcionamento do oscilador interno 

A Chave Estática deverá, no evento de uma falha nos seus circuitos internos que 

possam acarretar ônus aos consumidores, desligar-se automaticamente, deixando de 

fornecer energia a estes. O sistema irá prever neste caso, um alarme sonoro local e 

sinalização remota de Chave Estática anormal. A ventilação forçada dos gabinetes do 

inversor e chave estática deverá ser supervisionada por detectores que possibilitem a 

atuação do alarme sonoro no caso de falha, sem que isso provoque a transferência da 

carga para a rede. O Inversor e a Chave Estática deverão ser dotados de detectores de 

falta de semi-ciclo, de forma a nunca transferirem para a carga, sinal pulsante retificado.  

 

9.18. Comandos 

Chave ou disjuntor seccionador da entrada do inversor 

Botão liga-desliga que permita desabilitar a saída do inversor 

Botão para teste de lâmpadas sem "reset" dos eventos memorizados  

Botão ou chave de comando da chave estática permitindo a transferência manual 

da carga para a rede auxiliar ou para o inversor 

Chave(s) selecionadora(s) dos instrumentos de medição  

 

9.19. Sinalização 

9.19.1. Instrumentos 

Voltímetro (para leitura da tensão da Rede, da Carga, ou do Inversor, através de 

uma chave selecionadora - escala desejável de 0 V a 125% da tensão nominal), 

Frequencímetro (para leitura da freqüência da Rede, da Carga, ou do Inversor, através de 

uma chave selecionadora - pode ser usada a mesma chave selecionadora do voltímetro - 

escala desejável 58Hz a 62Hz) e Amperímetro (indicando corrente na carga - escala 

desejada equivalente a 150% da corrente nominal).  

 

9.19.2. Indicadores Visuais 
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Os itens especificados na cláusula 4.2, itens a e b, deverão ser sinalizados por 

lâmpadas individuais, para cada tipo de falha. Preferivelmente a indicação deverá ser feita 

por uma lâmpada externa indicativa de falha genérica no inversor, acompanhada de 

sinalização interna específica (de preferência usando diodos LED), montada nos próprios 

módulos de circuito impresso; desta maneira, indicando, tanto a falha como o módulo 

defeituoso. Caso a sinalização não use diodos LED, deverá prever meios para teste e fácil 

substituição de lâmpadas queimadas.  

 

9.19.3. Indicadores Sonoros 

O Inversor e a CER deverão ser dotados de alarmes sonoros individuais ou 

compartilhados, para indicar a queda (não funcionamento) ou ventilação anormal da CER 

ou Inversor. Esta campainha deverá ser do tipo "sono alerte" e deverá ser audível no raio 

mínimo de 50m de distância em ambiente aberto.  

9.19.4. Indicadores Remotos 

Falha na chave central estática; Carga na rede auxiliar; Falha no inversor e Fonte 

CA alternativa anormal. O envio desses sinais para comunicação remota deverá ser 

através de contatos secos, fechados na ausência de falha e independentes. A 

comunicação (digital) deverá ser feita por pares de fios, que deverão ser incluídos no 

fornecimento.  

Indicadores sumários e específicos de fusíveis queimados no Inversor e na Chave 

Estática.  

 

9.20. Equipamentos Internos 

O conjunto Inversor/Chave Estática deverá ser contido em gabinete(s) metálico(s) 

tipo auto-suportante para instalação em recinto próprio cujas condições ambientais de 

temperatura e umidade variam de 0% a 50ºC e 0% a 95% respectivamente. 

Os cartões de circuito impresso deverão ser constituídos com guias e bloqueios, 

que impeçam a inserção de cartões em posições erradas. 

O armário deverá ser construído em chapa de aço não inferior a 2mm de 

espessura, com todos os reforços e acessórios necessários, inclusive cordoalha de 

aterramento entre divisórias do gabinete e barramento próprios para aterramento do 
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sistema. O acesso à parte interna deverá ser pela parte frontal, através de porta provida 

de fechadura e guarnição de borracha. 

A ventilação se necessária, deverá ser forçada com abertura para entrada de ar na 

parte inferior, através de filtro removível para limpeza. A atuação do ventilador deverá ser 

solicitada somente quando a temperatura onde está o sistema atingir 40ºC, ou quando a 

carga em regime atingir 90% da potência nominal. 

O armário deverá 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 ou ancoragem, também como parte integrante do fornecimento. 

Todas as aberturas e frestas entre, portas, chapas e elementos construtivos do 

gabinete deverão ser vedados contra poeira. 

Deverá ser fornecido material próprio para vedação da canaleta de acesso dos 

cabos externos.  

Para cada inversor/chave estática, deverá estar previsto um circuito de rede de 

Fonte CA alternativa ("Back up") proveniente do QGD - Quadro Geral de Distribuição da 

estação, Pátio ou CCO correspondente. 

Identificação: O conjunto inversor e chave estática e todos os equipamentos neles 

instalados deverão contar com placas de identificação. Estas placas deverão ser de 

acrílico ou de plástico apropriado, de fundo na cor preta, com aproximadamente 3,00mm 

de espessura e legendas de cor branca. Deverão ser gravadas pelo Fornecedor em 

língua portuguesa, após a aprovação dos arranjos e dizeres pela Contratante. 

Terminais e fiação interna: A fiação interna deverá ser executada totalmente na 

fábrica sem 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 com parafuso, do tipo protegido e com fixação 

indireta tipo prensa-fio. Não haverá conexões com mais de um fio em cada ponto de 

ligação do borne. Os terminais deverão ser de tipo maciço, em liga anticorrosiva, 

adequados para garantir contatos perfeitos e seguros mesmo em caso de vibrações, 
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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. Os cabos de ligação interna de força e cabos de controle deverão possuir 

isolação 1kV. A fim de facilitar a identificação dos circuitos, deverão ser usados os 

códigos de cores conforme ABNT. 

Circuito de terra: Todas as estruturas metálicas deverão ser interligadas com uma 

barra de cobre de 100mm2 no mínimo, provida de terminais de aterramento nos dois 

extremos, adequados para cabos de cobre nu. Tais terminais deverão ser instalados em 

qualquer um dos extremos inferiores de cada armário. 

 

9.21. Critérios Operacionais 

O inversor deverá ser alimentado por um carregador de baterias constituído de 

Retificador e banco de baterias (alcalinas ou chumbo ácidas padrão industrial). Quando 

pertinentes, os consumidores normais deste sistema deverão ser alimentados através do 

QDCC (Quadro de Distribuição de CC) conectado à UDQ (Unidade Diodos de Queda) e 

supervisionado pela USCC (Unidade de Supervisão de Corrente Contínua) do carregador 

de bateria. Os inversores deverão ser alimentados diretamente dos barramentos (+) e (-) 

do carregador, sem passar pela UDQ. 

Em regime normal de operação, o inversor deverá estar ligado, através da chave 

estática, a um painel de distribuição elétrico, contendo disjuntores em caixa moldada. A 

carga final consistirá de pequenas fontes de alimentação de equipamento de controle e 

instrumentação. Havendo uma condição de falha na saída do inversor, a chave estática 

automaticamente deverá transferir a carga para a rede auxiliar, e só no desligamento do 

Inversor. A transferência da carga de volta para o inversor necessitará intervenção 

manual do operador, através da botoeira de comando da chave estática. 

Deverá ser previsto com chave “By-pass” manual para permitir manutenção no 

sistema, possuir tempo de transferência de máximo 2 ciclos da freqüência da rede e 

dispor de indicação de status e diagnóstico de falha local e remoto. O Painel de 

Distribuição de Força (PDF), bem como o carregador de baterias, baterias e QDCC estão 

especificados nos itens correspondentes. Em qualquer das alternativas de alimentação do 
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PDF, seja pelo inversor, seja pela chave estática (alimentação Back-up a partir do QGD) o 

proponente deverá garantir a perfeita seletividade entre os dispositivos de proteção 

envolvidos nos casos de curto. 

A construção dos gabinetes deve obedecer as normas IEEE C37.20.1. Os 

barramentos de cobre e cablagem interna deverão satisfazer as normas ASTM B187 E 

ABNT NBR 5111 / EB 11 respectivamente. Todas as partes metálicas e os gabinetes 

deverão ser tratados e pintados conforme especificado nos documentos técnico nº 101 - 

Condições Gerais de Fornecimento. Após ter passado pelo processo de pintura e 

montagem, todos os gabinetes deverão ser submetidos a testes de aderência de acordo 

com as normas ABNT. A técnica de fabricação deverá ser suficientemente apurada para 

obter um perfeito alinhamento entre as partes removíveis e fixas, bem como seus 

suportes estacionários.  

 

9.22. Documentação Específica do Conversor / Inversor  

A apresentação de documentos deverá observar o estabelecido na ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento, bem como os requisitos 

discriminados a seguir:  

 

9.22.1. Normas Aplicáveis 

 “No-break" - ABNT EB 2175  

 Inversor Publicações da lnternational Electrotechnical Comission IEC 60146, 

60146-21, 60146-41 NEMA PE 1 

 Inversor I interruptor estático I UPS - IEEE C62.41.1 UPS - ASA-C39.1  

 Gabinete : IEEE C37.20.1 / ASME  

 Barramento: ASTM B187  

 MTBF: MIL - HDBK- 217  

 

(OBS: Onde não indicado, deverão ser aplicados primeiramente as normas da 

ABNT e depois as normas internacionais. No caso de discordância entre as normas 

citadas, prevalecerão os estabelecidos neste documento) 

 

364



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

9.22.2. Documentação Técnica  

 Documentação completa para instalação, manutenção e operação, incluindo 

disposição geral do equipamento, medidas de contorno, medidas das portas e das 

aberturas para entrada e saída de cabos, detalhes da ventilação, disposição dos 

comandos e indicadores visuais, detalhes do ancoramento e ligação dos cabos, etc.. 

 Manuais do equipamento, com descrição do fornecimento para fins de 

manutenção.  

 Manuais de operação.  

 Desenho com disposição do equipamento com medidas e peso para fins de 

transporte.  

 Diagramas (unifilar, trifilar e funcionais) completos dos circuitos elétricos e 

eletrônicos, com lista de peças, etc..  

 Folhas de dados.  

 Procedimento de inspeção e testes em fábrica e aceitação em campo.  

 Memorial de cálculo sucinto do circuito de potência desde a entrada até a 

saída.  

 Estudo de seletividade entre o INV/CER, considerando os fusíveis dos 

tiristores de potência.  

 

9.22.3. Ficha Técnica 

 Dados informativos:  

 Fabricante, Nº modelo do Inversor, Ano de Fabricação, Nº do modelo da 

Chave Estática, Ano de Fabricação, Normas adotadas, Potência de Saída, Dimensões do 

Inversor (Altura máxima, Largura máxima e Profundidade máxima), Peso, Dimensões da 

Chave Estática (Altura máxima, Largura máxima e Profundidade máxima;  

 Especificar os seguintes componentes: 

  Tiristores: (modelo(s), fabricante(s), local de fabricação, valor de segurança 

para picos de voltagem, valor de segurança para corrente máxima, testes que deverão ser 

feitos pelo fornecedor durante processo de fabricação),  

  Transformadores de saída; intermediários e de potencial, Indutores de filtro, 

de limitação de corrente e de comutação: (modelo(s), classe, fabricante(s), local de 

365



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

fabricação, normas obedecidas na construção, ensaios que deverão ser feitos pelo 

fornecedor durante processo de fabricação),  

  Capacitores de filtro e comutação (modelo(s), fabricante, local de 

fabricação, fator de segurança para picos de voltagem e ensaios que deverão ser feitos 

pelo fornecedor durante processo de fabricação).  

  Fornecer descrição das proteções.  

  Especificar os instrumentos de medição (fabricante/tipo, classe de precisão 

e escala).  

  Fornecer descrição da sinalização das falhas.  

  Fornecer dados e critérios usados na avaliação do MTBF.  

  Especificar fator de segurança usado no desligamento dos tiristores:  

  Tempo mínimo para desligar tiristores sob piores condições e Constantes 

de tempo do circuito de comutação dos tiristores  

  Especificar corrente máxima de curto circuito, na saída do conjunto 

Inversor/Chave Estática e tempo de duração, sem que haja ruptura dos fusíveis internos.  

  Porta documentos.  

10. EQUIPAMENTOS INTERNOS AO QUADRO  

10.1. 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 

termo-magnéticas 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: 

 Classe e isolação: 600 V  

 Freqüência nominal: 60 Hz  

 Corrente de Curto-circuito nominal simétrica(eficaz): 10 kA  

 Corrente nominal: Conforme dimensionamento  
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10.2. 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).  

 

10.3. 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 a 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. 

 

10.4. Transformadores para Instrumentos 

10.4.1. Transformadores de Corrente 

10.4.1.1. Generalidades 

Os transformadores de corrente deverão ser monofásicos, do tipo seco, com 

resfriamento natural, completamente herméticos e previstos para instalação no interior de 

quadros.  

 

10.4.1.2. Dados de projeto  

Os transformadores de corrente deverão obedecer aos requisitos das normas NBR-

6856 e às características a seguir especificadas: 
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 Classe de isolamento: 600 V  

 Corrente primária: 250 A  

 Corrente secundária nominal: 5 A  

 Classe de exatidão e carga nominal: 0,6-C5  

 

10.4.2. Transformadores de Potencial  

10.4.2.1. 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. 

10.4.2.2. Dados de Projeto 

Os transformadores de potencial deverão obedecer aos requisitos das normas 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  

 

10.5. Chaves Seccionadoras  

10.5.1. 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. 

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". 
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O acionamento das chaves seccionadoras deverá ser manual, através de manopla 

acionável externamente ao compartimento. 

 Dados de Projeto  

 As chaves seccionadoras deverão ser projetadas, construídas e ensaiadas 

conforme as prescrições das normas IEC 60974 (IEC 408) e IEC 61095 (IEC 158 VDE 

0660) nas suas edições mais recentes. e possuir as características a seguir 

especificadas: 

 Tensão nominal: 500 V  

 Freqüência nominal: 60 Hz  

 Corrente de curto-circuito nominal simétrica(eficaz): 10 kA  

 Corrente nominal: conforme dimensionamento  

 

10.6. Fusíveis  

10.6.1. 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. 

 Dados de Projeto  

 Tensão nominal: 500 V  

 Corrente nominal: conforme dimensionamento  

 

10.7. Contatores  

10.7.1. Generalidades  

Os contatores deverão ser de construção robusta, com contatos prateados, 

autolimpantes e não soldáveis. Deverão apresentar uma vida útil de 10 milhões de 

manobras e serem construídos conforme Norma IEC 61095 (IEC 158 VDE 0660), 

equipados com contatos auxiliares para comando e sinalização. 

Dados de projeto: 

 Classe de isolamento: 600 V  

 Freqüência nominal: 60 Hz  
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 Tensão nominal da bobina: 125 Vcc  

 Faixa de operação da bobina: 0, 8 a 1,1 Vn  

 Corrente nominal: conforme dimensionamento  

 

10.8. Relés Auxiliares 

Os relés auxiliares utilizados deverão ser de altíssima confiabilidade, visto que seu 

perfeito funcionamento é de importância vital para o sistema elétrico.  

 

10.9. Critérios Operacionais  

10.9.1. Ensaios  

 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 freqüência 

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.  

 

 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: 

 

10.10. 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 freqüência industrial com os valores das tensões 

indicadas nas normas;  

 Ensaio mecânico de operação para verificar o funcionamento normal de 

todas as gavetas das unidades removíveis. intertravamento etc.;  
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10.11. 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.  

 

 

10.12. 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.  

 

10.13. 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 freqüência industrial com os valores indicados nas 

normas;  

 Ensaio de exatidão.  

 

10.14. Para o Circuito de Baixa Tensão e de Medição e Proteção  

 Testes de isolamento: Deverá ser verificado mediante ensaio com a tensão à 

freqüência 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.  
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 Verificação da correspondência da fiação com a indicada nos desenhos; 

Ensaios de funcionamento simulado dos circuitos.  

 

10.15. Sistema de 125 Vcc  

As Subestações Retificadoras possuirão um sistema de suprimento de energia em 

125 Vcc com características e composição a seguir descritas.  

 

10.16. Objetivo 

O presente item estabelece as condições que deverão ser obedecidas no projeto, 

fabricação, ensaios e garantias dos sistemas de alimentação de 125 Vcc para as 

Subestações Primárias da Contratante. 

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. 

 

10.17. Composição do Sistema  

Para cada Subestação Primária, 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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 Critérios Operacionais do Sistema  

10.18. Condições Normais de Operação 

Nas condições normais de operação o retificador deverá manter as baterias em 

flutuação, alimentando simultaneamente as cargas do QDCC. 

 

10.19. Condições Degradadas 

Com retificador sem alimentação CA, as baterias deverão continuar alimentando os 

consumidores de QDCC.  

 

10.20. Carregadores de Baterias  

10.20.1. 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 380 V +/- 10%;  

 Freqüência 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 curto-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. 

 

 Fusíveis de Saída: 

Na saída do carregador para o consumidor deverão ser previstos fusíveis NH de 

proteção de capacidade adequada.  

 

10.21. 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.  

 

10.22. Características Construtivas  

O retificador deverá ser montados 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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10.23. 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.  

 

10.24. 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 anti-mofo, 

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.  

 

10.25. 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% 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:  

 Defeito do retificador;  

 Falta de rede ou falha de fase;  

 Sobretensão na saída do consumidor;  

 Positivo a terra;  

 Negativo a terra;  

 Sobre-temperatura.  
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 Sinalizações óticas locais:  

 Retificador ligado;  

 Flutuação;  

 Equalização;  

 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.  

 

10.26. 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 curto-circuitos contra terra e entre 

terminais.  

Em todos os biocos de terminais deverão ser fornecidos 200/6 (vinte por cento) de 

bornes em excesso para cada tipo utilizado, com um mínimo de 4 (quatro), deixados à 

disposição.  

 

10.26.1. Circuito de terra  
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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.  

 

10.27. Caixas Porta-Fusíveis  

As caixas porta-fusíveis deverão ser previstas para instalação no interior de 

recintos adequados. e deverão ser construídas conforme:  

 

10.27.1. Características Gerais  

As caixas porta-fusíveis serão instaladas a certa altura, contra a parede externa da 

sala. com acesso da cablagem pela parte inferior 

 

10.27.2. 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.  

10.27.3. 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.  

 

10.28. Critérios Operacionais  

O conjunto operará segundo os seguintes critérios operacionais:  

 

10.28.1. 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.  
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10.28.2. 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 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  

 - 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.  

 

10.28.3. 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.  

 

379



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 
 
 

10.29. 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.  

 

10.30. 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 

freqüência 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 :estes de rotina 

previstos pela Norma IEEE C37.20.1, onde aplicáveis.  

 

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.  
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 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%.  

 

10.31. Características Construtivas  

10.31.1. 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 deverá 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.  

 

10.31.2. Estantes  

As estantes para as baterias em questão, deverão ser metálicas, devidamente 

protegidas com pintura anti-oxidante 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. 
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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.  

 

10.32. Ensaios sobre as Baterias  

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 Ah e Wh;  

 Rendimentos (referentes a Ah e Wh);  

 Retenção de carga;  

 Descarga rápida.  

 Quadro de Distribuição de 125 Vcc  

 

10.33. 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 da subestação Primária. 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 IEC 61095 (IEC 158 

VDE 0660), na edição mais recente.  

 Tensão nominal : 125 Vcc  

 Classe de Isolamento: 600 V  

 Corrente nominal do Barramento : 200 A  
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 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 nú de bitola até 95 mm .  

 

10.34. Características Construtivas  

10.34.1. 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.  

 

10.34.2. 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.  
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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.  

 

10.34.3. Equipamentos Internos do Quadro  

10.34.3.1. 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.  

 

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.  

 

10.34.3.2. 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 freqüência 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 .  
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 Tensão de alimentação da bobina: 125 Vcc  

 Corrente nominal: Adequada à capacidade de cada circuito conforme projeto 

executivo. 

 

10.34.4. 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.  

 

10.35. 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 sejam 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.  

Para os Disjuntores em Caixa Moldada  

 Exame visual para verificar a esmero de fabricação,  

 Verificação da calibração;  

 Ensaio de tensão aplicada;  

 Ensaio de operação mecânica.  

 Para os Circuitos de Medição  
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 Testes de isolamento: será verificado mediante ensaio com a tensão à 

freqüência 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;  

 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;  

 Verificação da correspondente fiação com a indicada nos desenhos; - Ensaio 

de funcionamento simulado dos circuitos.  

 

11. MALHA DE TERRA  

O presente item objetiva estabelecer as diretrizes para projeto, fornecimento de 

materiais, instalação e testes das malhas de tenra para as Estações Retificadoras.  

 

11.1. 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.  

Os cabos guarda destinados à proteção dos equipamentos da área externa da 

subestação contra descargas atmosféricas.  
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Os pára-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. 

 

11.2. Projeto  

Para execução do projeto, 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 (NBR -

5419) 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 corrente a ser considerada no projeto da malha de terra será a obtida junto à 

Concessionária de forma oficial, que deverá informar a capacidade de curto circuito da 

linha de alimentação no local estabelecido para implantar a subestação. Esta capacidade 

de curto circuito deverá contemplar as ampliações futuras no sistema de suprimento de 

energia da Concessionária.  

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 seqüência 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.  
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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 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.  

 

11.3. 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.  

Este sistema faz parte de outro fornecimento. A interligação dos sistemas com o 

aterramento é de responsabilidade da contratada.  

 

11.4. 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.  
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 Medição de resistência ôhmica da malha de terra, utilizando o método volt-

amperimétrico.  

 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.  

  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 entrada 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 pela Contratada. Após a realização dos testes, deverá ser 

elaborado relatório técnico indicando as conclusões e o resultado das medições. 0 

relatório técnico assinado pelo engenheiro responsável pela obra deverá ser enviado à 

Contratante.  

Se eventualmente algum dos valores medidos divergir do estabelecido em Norma, 

a Contratada deverá tomar 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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12. ARRANJO NAS SALAS TÉCNICAS  

A disposição dos diversos equipamentos das salas técnicas, foi elaborada, 

considerando-se as recomendações indicadas nas Normas Técnicas e NR 10, 

observando-se os diversos níveis de tensões (MT e BT) assim como as distancias e 

alturas de segurança para movimentação do pessoal de operação e manutenção do VLT 

e considerando as limitações de espaço tanto nas estações, vias e pátios. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS 

 DO SISTEMA DE TRAÇÃO 
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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, 

referente ao fornecimento, implantação e testes do Sistema de Alimentação Elétrica de 

Tração (STR) para a linha do Veículo Leve sobre Trilhos VLT na Via W3 do DF – Trecho 

Asa Norte a Asa Sul e Ramal Aeroporto. 

 

 
1.2.  Apresentação 

Compreenderá a implantação de 16,5 km de via dupla, na Via W3 do DF, 

totalizando: 27 (vinte e sete) estações e 15 (dez) subestações retificadoras, mais a 

subestação do Complexo Operacional e de Manutenção. 

 

As estações e subestações estão assim distribuídas ao longo da via - Plano de Via 

(PV) com locação aproximada das subestações: 
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2. NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

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; 
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 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 Tração (STR) 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 Média Tensão (SMT). 
 

 - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Rede Aérea. 
 

 
Contemplados no CD das Especificações, parte integrante deste Relatório. 
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3. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 

A presente especificação refere-se ao fornecimento do Sistema de Tração da Linha 

em regime "Turn Key", compreendendo: 

 

3.1. Produtos 

Fornecimento de todos os equipamentos das subestações retificadoras, compostos 

de transformadores para os grupos retificadores e cubículos de 750 Vcc, contendo grupos 

transformadores retificadores a diodos de silício, seccionadoras bipolares, disjuntores 

extra rápidos, seccionadoras de isolação, contatores de equalização, seccionadoras de 

retorno, entre outros destinados à alimentação das vias operacionais. 

Deverão ser incluído neste fornecimento todos os dispositivos de comando, 

proteção, controle, sinalização, transdutores, cabos de força e controle, conectores, 

chumbadores, eventuais filtros harmônicos que se façam necessários etc., desde as 

muflas terminais e/ou conectores necessários no primário do transformador até o 

cabeamento para conexão com as catenárias e as vias. 

Deve ser ressaltada a inclusão, neste fornecimento, dos cabos de força em 750 

Vcc entre cubículos de retorno (alimentadores negativos) e trilhos de rolamento, bem 

como cabos de força em 750 Vcc e conexão entre cubículos de saídas positivas 

(alimentadores positivos) e catenárias. 

Também inclui todos os relés de proteção e auxiliares do sistema 750 Vcc, 

equipamentos de comando e supervisão dos cubículos, a fiação interna, os bornes 

terminais para ligação com circuitos externos, vias ópticas e/ou elétricas de comunicação 

digital entre equipamentos dos cubículos e externamente a eles, além dos cabos de 

alimentação elétrica em, 380 Vca e 220Vca, bem como todos os acessórios e serviços de 

instalação, emendas, terminações, identificações, testes de aceitação dos circuitos e 

demais serviços que se façam necessários para que o fornecimento possa ser 

considerado apto à operação comercial. 

Fornecimento do projeto, dos materiais, dos equipamentos e dos serviços que 

compõem o sistema de curto-circuitamento entre negativo e terra estrutural, atendendo 

aos requisitos de proteção dos passageiros e funcionários contra tensões de passo e 

toque nas estações e nas salas técnicas. 
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Fornecimento dos cabos de interligação seja para alimentação elétrica, controle e 

comunicação, entre os cubículos e painéis da subestação, entre cubículos e painéis de 

diferentes subestações e entre cubículos, painéis e equipamentos externos a eles na 

subestação. 

Fornecimento de todas as partes inerentes aos diversos dispositivos, equipamentos 

e serviços, até e inclusive a regularização dos pisos das salas técnicas e os chumbadores 

a serem embutidos no concreto das obras civis. 

Fornecimento de uma rampa por estação para possibilitar a extração e inserção 

dos disjuntores de 750 Vcc (disjuntores extra rápidos), além de todas as 

alavancas/manivelas de acionamento mecânico (um conjunto por cubículo). 

Fornecimento de todos os recursos e serviços necessários para a vedação dos 

compartimentos internos dos cubículos contra a entrada de poeira e insetos e a vedação 

da parte inferior para a compartimentação em relação ao porão de cabos. 

Fornecimento do Sistema Digital da Retificadora (SDR), a ser desenvolvido e 

implementado baseado nas normas IEC-61850, para cada uma das subestações. 

O Sistema Digital da Retificadora (SDR) do sistema de 750 Vcc deverá ser 

constituído pelo conjunto das unidades de comando, controle, proteção e aquisição de 

dados distribuídos nos cubículos de tração e por um painel específico para abrigar 

interfaces de comunicação e lógicas de intertravamento do sistema 750 Vcc. 

O Sistema Digital da Retificadora (SDR) deverá ser conectado ao Painel de 

Comando e Controle de Energia (PCE) da subestação e através dele permitir o envio e 

rcebeimento de informações às instâncias de supervisão remota. 

Fornecimento das interfaces ópticas da rede IEC 61850 com o PCE da subestação 

com o CCO, estabelecida através do Sistema de Transmissão de Dados – STD, bem 

como as interligações elétricas e/ou ópticas entre os cubículos e os painéis de interface, 

incluindo as terminações ópticas no Distribuidor Geral Óptico (DIO) para utilização de 

aquisição de dados. 

O par de fibra óptica para o sistema de proteção (intertripping) será de 

responsabilidade do STD e sendo de responsabilidade deste fornecimento, as conexões e 

testes para garantir todo o sistema de proteção (intertripping) entre as Subestações 

Retificadoras, isolando o trecho onde ocorrer à falta ou falha. Esses cabos ópticos são 

independentes e serão passados diretamente de cubículo local para cubículo externo nas 
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SE Retificadoras.  

Fornecimento de cabos de baixa tensão e comunicação para interligação entre os 

cubículos e outros painéis da estação, equipamentos e relés internos aos cubículos, bem 

como todos os demais serviços, testes, equipamentos e acessórios para viabilizar o 

fornecimento e a operação comercial plena do SDR. 

Especial atenção deverá ser dada para que não ocorram interligações de 

potenciais diferentes (cubículos 13,8 kV, cubículos 750 Vcc, painel do SDR, PCE) através 

dos cabeamentos, providenciando o devido isolamento galvânico entre esses potenciais 

nas interligações que se fizerem necessárias. 

O fornecimento do SDR deverá ser completo, com todos os “softwares”, licenças 

de utilização e demais acessórios necessários ao funcionamento adequado e garantir a 

manutenção das subestações retificadoras. 

 

Notas: 

Nas estações existirão Distribuidores Intermediário Ópticos (DIO), que proverão os 

pares de fibras ópticas para aquisição de dados (Supervisão e telecomando) do sistema 

de tração para o CCO. A função intertripping não passará pelos DIO’s das estações. 

O fornecimento das fibras ópticas dedicadas ao sistema de proteção e aquisição de 

dados do sistema de tração é de fornecimento do STD escopo do Sistema de 

Telecomunicações. 

 
 
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  
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Ministrar treinamento ao corpo técnico pela instalações, conforme estabelecido no 

documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 

  

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

3.2.7. Análise de Segurança 

Deverá elaborar um memorial descritivo, no início do desenvolvimento do projeto 

executivo, apresentando a análise de segurança do sistema. Este documento tem por 

objetivo evidenciar e propor soluções que mitiguem os riscos envolvidos aos usuários e 

funcionários do sistema.  

 

3.2.8. 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. 

 

4. ETAPAS DE FORNECIMENTO, PROJETO E IMPLANTAÇÃO 

O fornecimento e implantação do Sistema de Tração devem ser executados seguindo 

etapas pré-estabelecidas, contemplando as atividades e documentação técnica 

necessárias, inerentes ao desenvolvimento do projeto e implantação do Sistema. 

 

4.1. Consolidação de Projeto 

Na fase de consolidação de projeto deverá ser realizada 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 
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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;  

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. 

Nesta etapa deverá ser realizada as seguintes atividades:  

 
a. Desenvolver as especificações e diagramas Funcionais e Operacionais dos 

equipamentos e sistema;  

b. Desenvolver os estudos dimensionais do sistema; 

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. Desenvolver e consolidar o projeto de aterramento, proteção contra descargas 

atmosféricas e sobrecargas dos sistemas;  
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f. Desenvolver e consolidar o projeto de Compatibilidade Eletromagnética dos 

sistemas; 

g. Desenvolver os projetos de fabricação dos equipamentos do sistema; 

h. Desenvolver, testar e consolidar o projeto de protótipos do sistema (caso 

existente);  

i. Desenvolver e fabricar os equipamentos dos sistemas; 

j. Desenvolver as atividades relacionadas a Análise de Segurança do Sistema 

(conforme especificado neste documento). 

k. Desenvolver o estudo de coordenação e seletividade da proteção elétrica; 

l. Desenvolver o projeto de instalação e montagem dos sistemas. 

 

Nesta etapa deverá ser elaborados e entregues os seguintes tipos de documentos: 

a. Especificações hardware e software dos equipamentos e sistemas;  

b. Especificação dos Softwares;  

c. Diagramas unifilares; 

d. Esquemas Elétricos dos equipamentos;  

e. Diagramas de Interligação entre equipamentos e Sistemas que fazem interface 

entre si com outros Sistemas; 

f. Diagrama de esforços nas estruturas e bases dos equipamentos; 

g. Planta geral de locação das bases para equipamentos canaletas, estruturas, 

dutos e caixas de passagem; 

h. Planta, cortes e detalhes de instalação dos equipamentos; 

i. Procedimentos de Inspeções e Testes em Fábrica dos equipamentos;  

j. Procedimentos de Teste de equipamentos protótipos (caso existente);  

k. Listas de Materiais dos equipamentos;  

l. Especificação de Materiais; 

m. Estudo de coordenação e seletividade da proteção elétrica; 

n. Desenhos Mecânicos, Detalhes Construtivos e de conjunto montado dos 

equipamentos;  

o. Desenhos de instalação e montagem dos equipamentos e sistemas;  

p. Diagramas de Fluxo de Dados, Unifilares, Multifilares, de Interligação e 

Fluxogramas;  
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q. Programas fonte e base de dados; 

r. Configuração de Equipamentos (hardware e software);  

s. Documentação de Treinamento de todos os equipamentos; 

t. Documentação relacionada a análise de segurança do sistema. 

 

4.3. Inspeção e Testes em Fábrica  

Nesta etapa deverá ser realizada as seguintes atividades:  

a. Verificação pela Contratante da conformidade dos módulos, equipamentos ou 

componentes desenvolvidos e fabricados em relação ao projeto;  

b. Realização pela Contratada dos Testes de Tipo (para equipamentos 

especialmente desenvolvidos para este fornecimento);  

c. Realização pela Contratada dos Testes de Fábrica dos sistemas (hardware e 

software);  

d. Realização pela Contratada 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 o documento 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  
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Concluídos os trabalhos de instalação dos equipamentos, deverá ser realizada 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, 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.  

 

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 deverá ser realizada 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. 

 
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 STR; 

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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4.6. Atividades Específicas Relacionadas ao STR 

Estudo de coordenação e seletividade da proteção elétrica, assegurando a 

segurança dos equipamentos, usuários e operadores. 

 
5. CARACTERISTICAS TÈCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

 

5.1. Transformador 

5.1.1. Características Técnicas 

Os transformadores deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme as 

normas ABNT NBR 5356, NBR 9070, NBR 9112 e normas IEC, NEMA ou IEEE, sempre 

que aplicável. 

Os transformadores deverão formar conjuntos com os retificadores, formando 

grupos perfeitamente acoplados e balanceados, num projeto integrado de forma a atender 

as necessidades de potência solicitadas, e com um nível de tensão dentro dos padrões 

admissíveis. 

Deverão ser trifásicos a seco, com três enrolamentos, com resfriamento natural, 

com potência nominal compatível com o ciclo de carga especificado. 

A potência do transformador e a tensão dos secundários deverão ser estabelecidas 

após estudos das simulações elétricas, considerando-se as características do retificador e 

os dados técnicos principais citados a seguir; 

 Grupo de ligação: 

o Primário - Triângulo (Delta) 

o Secundário – (Estrela) 

o Terciário – (Delta) 

 Tensão nominal primária – 13,8 kVef 

 Classe de tensão de isolamento nominal: 

o Primário (isol. total) - 25 kVef 

o Secundário (isol. total) -1,2 kVef 

 Nível básico de impulso (crista) no primário - 150 kV 

 Tensão suportável durante 1 minuto, 60 Hz (eficaz): 

o Primário - 50 kV 

o Secundário -10 kV 
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 Frequência nominal - 60 Hz 

 Nível de curto-circuito da rede (referido a 13,8kVca) - 300 MVA 

 Nível máximo de descargas parciais - 20 pC 

 Corrente de excitação máxima sob tensão e frequência nominais, expressa 

em percentagem da corrente nominal - 1,2% 

 Distância entre os eixos das rodas orientáveis para Trilho, deverá ser de 

bitola (nos dois sentidos) - 1.000 mm (a ser confirmado conforme a solução adotada para 

instalação) 

 Distância entre eixos - 1.030 mm 1.000 mm (a ser confirmado conforme a 

solução adotada para instalação) 

 Distância entre eixos - 1.030 mm 1.000 mm (a ser confirmado conforme a 

solução adotada para instalação) 

 Dimensões (altura x largura x profundidade) e peso: Deverá avaliar e 

compatibilizar as dimensões e peso dos transformadores considerando-se o projeto civil 

das localidades em que serão instalados, bem como as necessidades  envolvidas no 

transporte destes equipamentos aos locais de instalação. 

 

5.1.1.1. Meio Isolante 

Os enrolamentos deverão ser do tipo convencional, encapsulados em isolação 

sólida. 

 

5.1.1.2. Processo de Resfriamento 

O resfriamento dos transformadores deverá ser feito naturalmente, pelo próprio ar 

ambiente (AN). 

 

5.1.1.3. Limites de elevação de temperatura 

Os enrolamentos dos transformadores deverão ter os limites de elevação de 

temperatura estabelecidos de acordo com os ciclos de sobrecarga previstos na operação 

do sistema, de forma a impedir danos ou prejuízos aos materiais isolantes além de 

redução em sua vida útil. 
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5.1.1.4. Ligações dos Enrolamentos 

As ligações dos transformadores deverão ser feitas no lado primário em triângulo, 

secundário em estrela e terciário em delta. 

 

5.1.1.5. Derivações 

Os transformadores deverão possuir, no enrolamento de alta tensão, 6 derivações 

para possibilitar, em vazio, a alteração da relação de transformação. Uma das derivações 

deverá operar na tensão nominal de 13,8 kV e as demais deverão ser previstas para as 

tensões de 13,8 kV + 2,5%, + 5%, 7,5% e 13,8 kV - 2,5%, -5%. 

 

5.1.1.6. Curto-Circuito 

Os transformadores deverão ser capazes de suportar uma corrente de 100% da 

corrente de curto-circuito para um curto aplicado nos terminais do lado de baixa tensão, 

por um tempo não inferior à abertura dos respectivos disjuntores de 13,8 kVca situados a 

montante, inibindo desta forma a ocorrência de danos em qualquer uma de suas partes 

constituintes ou redução da vida útil. 

 

5.1.2. Características Construtivas 

Os transformadores deverão ser de construção robusta, levando em consideração 

as características de instalação e montagem. Deverão ter centro de gravidade tal que lhes 

confira um bom grau de estabilidade, até uma inclinação da base, em relação ao plano 

horizontal, de 15 graus. 

Os transformadores deverão resistir, sem sofrer danos, aos esforços mecânicos e 

elétricos ocasionados por curto-circuito externos. 

Com o transformador em regime térmico poder-se-á, ainda, ter até dois curtos-

circuitos consecutivos, com fator de assimetria igual a dois, sendo sua duração 

acumulada dentro do limite acima indicado. 

O funcionamento dos transformadores deverá ser silencioso e isento de vibrações 

excessivas, quaisquer que sejam as condições de carga, variando a maior indução de 
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funcionamento de + 10% e com frequência em relação a nominal de -5%. 

Os transformadores deverão ser projetados de forma a permitir o acoplamento do 

sistema de ventilação forçada para aumento da capacidade de potência em cerca de 

40%. Esta exigência está relacionada a uma eventual necessidade futura. 

 

5.1.2.1. Enrolamentos 

Os enrolamentos deverão ser constituídos por materiais com elevada pureza e 

qualidade condizente às solicitações térmicas, elétricas e mecânicas previstas. 

Os materiais isolantes utilizados deverão estar de acordo com os limites de 

elevação de temperatura descritos. 

A medição da elevação de temperatura deverá ser feita pelo método de variação 

da resistência, depois de atingido o regime referente à operação contínua com 100% de 

carga, de tal modo que a carga eficaz possa exceder 100%. 

A elevação da temperatura dos transformadores, como resultado das condições de 

carga especificadas, não deverá causar danos ou prejuízos nas partes isolantes, bem 

como redução em sua vida útil. 

Os terminais dos enrolamentos e as derivações intermediárias deverão ser 

rigidamente fixados de modo a evitar quaisquer danos ocasionados por vibrações. 

A distribuição dos conectores e dos materiais isolantes deverá ser feita de tal forma 

que não existam pontos fracos nos enrolamentos. 

 

5.1.2.2. Núcleo 

O núcleo dos transformadores deverá ser construído com chapas de aço silício de 

cristais orientados, laminados a frio, isolados com material inorgânico e com corte de 

baixas perdas. 

As chapas deverão ser isentas de impurezas ou escórias após o seu corte e 

perfeitamente planas. 

Deverão ser previstos canais de ventilação entre núcleo e enrolamentos de baixa 

tensão e também entre os enrolamentos de alta e baixa tensão. 

As correntes parasitas deverão ser evitadas em todas as estruturas de fixação. 

Dispositivos para Proteção e Acessórios: 
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Os transformadores deverão possuir os seguintes dispositivos para proteção e 

acessórios: 

 Conectores de aterramento; 

 Sensores de temperatura; 

 Relés de supervisão de temperatura, que deverão operar em dois estágios, 

sendo o primeiro emitido como alarme e o segundo emitido para desligamento do 

disjuntor de 13,8kV a montante; deverão ser instalados no cubículo de 13,8kV que 

alimenta o transformador;  

 Indicadores de temperatura digitais instalados no cubículo de 13,8kV que 

alimenta o transformador; 

 Alças, olhais ou ganchos para suspensão da parte ativa e, quando do 

transporte do conjunto completamente montado, deverá dispor de meios para seu 

içamento; 

 Meios de locomoção, como base própria para tracionamento e rodas 

orientáveis com dispositivo de bloqueio; 

 A distância entre eixos das rodas orientáveis deverá ser compatível com o 

trilho previsto; 

 Na base deverá ter apoio para macacos, sob forma de ressaltos ou de 

alojamentos, adequados para colocação e acionamento dos macacos; 

 

Caixa com blocos de terminais para ligação de cabo de controle; deverá ser 

colocada em posição acessível e no lado de baixa tensão. 

 

5.1.2.3. Placa de Identificação 

Os transformadores deverão possuir placas de identificação contendo as suas 

características principais. 

 

 

5.2. Retificador 

5.2.1. Características Técnicas 

Os retificadores a diodo deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme 
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a norma IEC 60146. 

As pontes retificadoras (estrela e triângulo) deverão estar contidas em cubículos 

metálicos e com os barramentos positivo e negativo interligados e previstos para 

instalação abrigada. 

Para a interligação entre a seccionadora bipolar de isolação do grupo retificador e o 

barramento positivo dos disjuntores extra rápidos, deverá ser utilizado barramento, não 

sendo permitido o uso de cordoalhas. 

O resfriamento dos retificadores deverá ser feito naturalmente, pelo próprio ar 

ambiente. 

Os dados técnicos a seguir deverão ser observados: 

 Potência nominal no lado cc : 1,0 MW 

 Tensão nominal em regime permanente 100% da plena carga, com tensão 

de 13,8 kVca no lado primário do transformador, e com o “tap” correspondente ao valor 

nominal - 825 Vcc 

 Tensão máxima em vazio com tensão nominal de 13,8 kVca no lado primário 

do transformador e com o “tap” correspondente ao valor nominal – 900 Vcc 

 Tensão de isolamento - 1,2 kV 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) - conforme norma EN 50123 

 Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123 

 

5.2.1.1. Equilíbrio de Corrente 

Deverá ser assegurado um equilíbrio de corrente entre os diodos em paralelo em 

cada braço e a manutenção da corrente individual de cada diodo dentro dos limites de 

capacidade garantidos. 

 

5.2.1.2. Proteções do Retificador 

 Temperatura na Junção: 

O dispositivo deverá supervisionar em cada ponte retificadora a temperatura na 

junção dos elementos semicondutores em dois estágios: sinalização e 

desligamento. Os braços com elementos semicondutores a serem supervisionados 
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deverão ser aqueles que, em termos de instalação, sejam os mais desfavoráveis à 

dispersão de calor. 

 Relé direcional de potência em corrente contínua, com contatos auxiliares 

suficientes para alarmes e abertura de disjuntores no lado de 13,8 kVca e dos disjuntores 

extra rápidos, além de atuação do relé de bloqueio do grupo e o envio de informações 

para o SDR e o CCO. 

 Dispositivo de proteção contra sobretensão no lado CC. 

 Dispositivo de proteção de sobrecarga. 

 Proteção dos diodos contra tensão inversa e outros transientes de tensão de 

origem interna e externa (“snubber-circuits” ou similares). 

 

5.2.2. Características Construtivas 

5.2.2.1. Ponte Retificadora 

As pontes retificadoras deverão ser em "Ponte de Graetz", trifásica de onda 

completa possibilitando uma retificação de 6 pulsos por unidade. As saídas das duas 

pontes retificadoras deverão ser ligadas em paralelo. A construção deverá assegurar uma 

distribuição de corrente equalizada e equilibrada entre as duas pontes, entre os braços 

das pontes e entre os diodos dos braços. 

O efeito das duas pontes de 6 pulsos defasadas de 30 graus na alimentação 

deverá proporcionar uma tensão retificada "equilibrada" de 12 pulsos, e assim, não 

oferecer ao sistema de corrente alternada harmônicos não característicos. 

As pontes deverão suportar uma corrente de 100% da corrente de curto-circuito 

para um curto aplicado nos terminais no lado de corrente contínua, por tempo não inferior 

à abertura do disjuntor de 13,8kVca a montante, não devendo haver qualquer dano em 

seus componentes. 

 

5.2.2.2. Diodos 

Os diodos deverão ter características adequadas contra tensão inversa nas 

extremidades de cada elemento semicondutor, e entre grupos de elementos ligados em 

série. 

Os diodos deverão ser hermeticamente selados e instalados sobre radiadores 
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adequados para dispersão de calor. Deverão ser instalados de maneira a permitir uma 

fácil manutenção e circulação de ar adequada para resfriamento. 

A escolha e o arranjo dos diodos, fusíveis e conexões deverão assegurar uma 

satisfatória distribuição de corrente entre os componentes ligados em paralelo, e limitar ao 

mínimo a quantidade de diodos em paralelo em cada braço. 

As pontes retificadoras deverão ser dimensionadas de modo que não haja diodos 

em série em um mesmo braço. A queima de um diodo em cada braço não deverá 

interferir no funcionamento do grupo retificador, havendo apenas sinalização da falta. 

 

5.2.2.2.1. Sinalização de queima de diodos 

Deverão ser previstos fusíveis de proteção do tipo rápido para cada diodo, com 

curva de energia específica passante (I,2 t) compatível com os níveis de energia 

suportáveis pelos diodos. 

A ruptura dos fusíveis deverá determinar as seguintes sinalizações: 

o No local - Indicação mecânica de ruptura para cada fusível. 

o À distância: 

a) Sinalização de ruptura do primeiro fusível de cada braço do retificador. 

b) Sinalização de ruptura do segundo fusível num mesmo braço do retificador. 

 

A ruptura de um segundo fusível, num mesmo braço do retificador, deverá provocar 

a atuação do relé de bloqueio e o desligamento do retificador. 

 

5.2.2.3. Ventilação 

Para assegurar a ventilação dos retificadores a silício, o ar deverá penetrar pela 

parte lateral inferior dos armários, a fim de passar através do corpo do cubículo e 

percorrer todas as aletas de resfriamento dos diodos. A saída do ar deverá ser 

assegurada através de aberturas adequadas na parte superior dos cubículos. 

Os cubículos deverão ser completamente vedados na parte inferior. Desta forma, a 

Contratada deverá fornecer acessórios/dispositivos com a finalidade de vedar as 

cavidades de passagem dos cabos elétricos (força e controle) contra poeira e insetos. 
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5.2.2.4. Dispositivo para içamento 

Deverão ser previstas alças fixadas à estrutura de suporte dos retificadores para o 

seu içamento. 

 

5.2.2.5. Interligação transformador-retificador 

A alimentação do retificador em corrente alternada deverá ser feita por meio de 

cabos de cobre, e dependendo do projeto de instalação deverá ser prevista a 

possibilidade de os cabos entrarem pela parte superior ou inferior do cubículo. Deverão 

ser previstos conectores e cabos adequados para ligação no retificador e no 

transformador. 

 

5.2.2.6. Placa de Identificação 

Os retificadores deverão possuir placas de identificação contendo as suas 

características principais. 

 

5.3. Grupo Transformador-Retificador 

 

5.3.1. Características Técnicas 

Os grupos retificadores destinam-se à conversão de corrente alternada em 

contínua para o serviço de tração. O projeto deverá prever o perfeitamente acoplamento 

entre o transformador e o retificador. 

 

5.3.1.1. Harmônicas Características e não Características 

Deverá tomar todos os cuidados necessários com as harmônicas características 

injetadas no sistema, tanto do lado de corrente alternada como do lado de corrente 

contínua. 

As harmônicas características injetadas no sistema, tanto do lado de corrente 

alternada como do lado de corrente contínua deverão ter os limites estabelecidos pela 

norma IEEE 519, última revisão, adotando-se como P.A.C. (Pontos de Acoplamentos 

Comuns) as saídas dos disjuntores de 13,8 kVca que alimentam os transformadores dos 
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grupos retificadores. As harmônicas não características não deverão ocorrer. 

Especial atenção deve ser dada aos transformadores dos retificadores para que os 

harmônicos de corrente resultantes da operação dos retificadores não afetem seu 

desempenho, nem reduzam sua vida útil. 

Deve ser elaborado, no início do projeto executivo, um memorial de cálculo 

específico para abordagem do comportamento das harmônicas previsto durante a 

operação do sistema. Deverá efetuar também uma medição nos pontos de acoplamentos 

após início de operação do sistema, validando desta forma os valores previstos no 

memorial de cálculo citado. 

 

Caso seja verificada a necessidade, a instalação de filtros e/ou acessórios para 

manter o nível de harmônicos característicos gerados pelo sistema a ser implantado 

abaixo dos limites especificados pela concessionária e pelas normas aplicáveis. 

Os equipamentos necessários deverão ser instalados em local apropriado e o seu 

dimensionamento deverá ser feito de forma a prever todas as condições de operação das 

subestações. 

 

5.3.1.2. Nível de Ruído 

O nível de ruído produzido pelo grupo transformador-retificador não deverá 

ultrapassar o valor de 64 dB e atender a norma NBR 7277. 

Nas instalações com possibilidade de o ruído ser propagado à vizinhança ou às 

demais salas técnicas e operacionais da estação, deverá ser providenciado pelo 

Fornecedor um especial cuidado com o tratamento acústico das salas técnicas ou as 

irradiações do ruído. Deverão ser atendidos os valores da legislação e normas pertinentes 

a cada caso. 

 

5.3.1.3. Rendimento e componente de defasamento 

O rendimento a carga nominal (100%), deverá ser não inferior a 98,4% para os 

transformadores e não inferior a 98,5% para os retificadores. A componente de 

defasamento (fasor) do fator de potência deverá ser maior ou igual a 96%, calculado 

conforme as normas NBR 9070 e IEC 60146. 
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5.3.1.4. Regulação de tensão 

A regulação de tensão nominal intrínseca, conforme a norma IEC 60146, desde o 

enrolamento primário do transformador para retificador até os terminais em corrente 

contínua do retificador de silício deverá se situar dentro do seguinte limite: 

 Não inferior a 3,5%; 

 Não superior a 6%. 

Quando a solicitação de carga for superior a 150%, o decréscimo da tensão em 

função da regulação intrínseca da unidade transformador-retificador, deve ficar dentro da 

faixa de regulação especificada acima, e manter-se essencialmente linear até os valores 

mais altos dos picos de corrente especificados. 

5.3.1.5. Ciclo de Carga 

A classe de serviço para os transformadores-retificadores está exposta a seguir: 

“Heavy Traction” classe VI, de acordo com a norma IEC 60146 conforme o seguinte 

ciclo de carga referido à potência e tensão nominal: 

 100% continuamente; 

 150% por 2 horas; 

 300% por 1 minuto. 

O ciclo de carga mencionado deverá ser suportado sem danos nem prejuízos para 

a vida dos diodos, mesmo com um diodo fora de operação em cada braço da ponte 

retificadora. 

5.3.1.6. Características Funcionais e Operacionais 

O conjunto transformador-retificador deverá estar apto para funcionar em perfeitas 

condições, interligado ao disjuntor de 13,8 kVca e aos disjuntores extra rápidos. 

Quando ocorrer a atuação de alguma proteção no transformador ou no retificador, 

o disjuntor de 13,8KVca a montante e os disjuntores extra rápidos a jusante deverão ser 

obrigatoriamente abertos no menor tempo possível, sendo acionado o relé de bloqueio 

associado (tal relé deverá ser desacionado somente após o reconhecimento e eliminação 

da falta que ocasionou o seu acionamento). 
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5.4. Cubículos 750 Vcc 

5.4.1. Características Técnicas 

A quantidade de cubículos presentes na subestação retificadora é descrita na 

seção extensão e limites de fornecimento, bem como nos esquemas unifilares 

pertinentes. 

Os dados técnicos a seguir deverão ser observados. 

 Tensão nominal –750 V 

 Tensão máxima - 900 V 

 Tensão mínima - 500 V 

 Nível de isolamento - 1,2 kV 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) - conforme norma EN 50123 

 Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123 

 Corrente de curto-circuito no barramento por 0,5 seg. - 80 kA 

 Descreve-se a seguir as características técnicas principais de alguns 

elementos obrigatórios inseridos nos cubículos. 

 

5.4.1.1. Transdutores de Tensão 

Os transdutores deverão estar localizados no cubículo do grupo retificador, em um 

dos cubículos do disjuntor extra rápido e no cubículo do curto-circuitador negativo-terra. 

Deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme Normas NEMA, IEEE e EN 

50123, onde aplicáveis, garantindo uma adequada separação galvânica entre o circuito de 

força e o secundário para medição. A corrente secundária e a carga nominal dos 

transdutores deverão ser compatíveis com os medidores e equipamentos de interface. 

Deverão possuir, no mínimo, as seguintes características: 

 Tensão primária nominal – 750 Vcc 

 Corrente secundária - a ser definido no projeto executivo 

 Carga nominal - compatível com a carga 

 Erro de relação - 1% 

 Tensão de alimentação dos transdutores - 220Vca para estações 
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Observação: Nas estações haverá um No-Break, de 2kVA, com autonomia de 2 

horas, dedicado para alimentação de comando, sinalização, medição e proteção do 

sistema. 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) - conforme norma EN 50123 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos secundários e a massa durante 

1 min. a 60 Hz - 2 kV 

 Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123 

 

5.4.1.2. Transdutores de Corrente 

Os transdutores de corrente deverão estar localizados no cubículo do grupo 

retificador, nos cubículos dos disjuntores extra rápidos e no cubículo do curto-circuitador 

negativo-terra. 

Deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme Normas NEMA, IEEE e 

EN 50123, onde aplicáveis, garantindo uma adequada separação galvânica entre o 

circuito de força e o secundário para medição. A corrente secundária e a carga nominal 

dos transdutores deverão ser compatíveis com os medidores e SDR. 

Deverão possuir, no mínimo, as seguintes características: 

 Corrente primária nominal: 750 Vcc 

 Tipo I (retificador) - 2.000 A 

 Tipo II (disjuntores e curto-circuitador negativo-terra) - 1.500 A 

 Corrente secundária - a ser definido no projeto executivo 

 Carga nominal - compatível com a carga 

 

Observação: Nas estações haverá um No-Break, de 2kVA, com autonomia de 2 

horas, dedicado para alimentação de comando, sinalização, medição e proteção do 

sistema. 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) - conforme norma EN 50123 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos secundários e a massa durante 

1 min. a 60 Hz - 2 kV 
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 Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123 

 

5.4.1.3. Relé de Tensão 750 Vcc 

Os relés de tensão deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme 

normas NEMA, IEC, IEEE e EN 50123, onde aplicáveis, garantindo uma adequada 

separação galvânica entre o circuito de força e o secundário para medição, devendo ser 

do tipo foto-acoplador e prever operação “em condição segura” (fail-safe). 

Deverá ser previsto um relé de tensão em cada lado da seccionadora bipolar e das 

seccionadoras de isolação positivas. Deverão possuir contatos auxiliares suficientes para 

sinalização e intertravamentos. 

Os cabos de ligação do relé deverão estar isolados das demais fiações de controle. 

Cada relé ligado aos circuitos de força (750 Vcc) deverá possuir fusível com 

sinalização mecânica (para indicação local) e elétrica (para indicação remota). 

Os relés de tensão deverão possuir, no mínimo, as seguintes características 

técnicas: 

 Tensão primária nominal - 750 Vcc 

 Tensão máxima - 1.000 Vcc 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) - conforme norma EN 50123 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos secundários e a massa durante 

1 min. a 60 Hz – 

 2 kV 

 Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123 

 Sinalização no relé: 

 Com tensão 750 Vcc - LED vermelho 

 Sem tensão 750 Vcc - LED verde 

 

5.4.1.4. Relé de Proteção (76) 

Deverá ser previsto relés de corrente, a serem ligados entre as estruturas dos 

cubículos e o terra da via (polaridade negativa), para proteção contra fuga do positivo 

para a estrutura. 
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Deverão ser previstos quatro relés para cada subestação retificadora. 

O relé deverá ser de baixa impedância e ter sensibilidade para detectar qualquer 

corrente de defeito, possuindo capacidade de suportar a corrente de curto-circuito durante 

a abertura dos disjuntores. Deverá possuir também contatos suficientes para bloqueios, 

intertravamentos e sinalizações. 

O tempo de atuação do relé e dos equipamentos para isolar o defeito deverá ser 

suficiente para evitar danos físicos ou materiais. 

5.4.1.5. Dispositivo de Proteção das Blindagens dos Cabos 

Deverão ser previstos dispositivos para supervisionar a blindagem dos cabos, ou 

seja, defeito no cabo com aparecimento de tensão na blindagem em relação ao negativo 

de 750 Vcc. 

Os cabos que serão supervisionados são os seguintes: 

 cabos entre os cubículos dos disjuntores extra rápidos e os cubículos das 

seccionadoras de isolação positivas; 

 cabos entre os seccionadores de isolação positivas e as catenárias; 

As blindagens dos cabos deverão ser ligadas em barramentos isolados das 

carcaças dos cubículos. 

 

5.4.1.6. Proteção por detecção de arco elétrico interno aos cubículos 

Deverá ser fornecedo dispositivos para proteção contra a ocorrência de arco 

elétrico interno nos cubículos (barramentos e conexão de cabos). 

Esta proteção deverá ser capaz de detectar e identificar a ocorrência de arcos 

elétricos, devendo atuar no desligamento do disjuntor de 13,8 kVca e, se for o caso, dos 

disjuntores extra rápidos (acionando o sistema “intertripping” também), de modo que o 

tempo total (detecção e desligamento) de atuação seja o mais curto possível. 

O sistema deverá ser capaz de identificar o cubículo onde ocorreu a falta e enviar 

sinalização local e remota da ocorrência de arco elétrico interno. 

Os detectores ópticos de arco deverão estar posicionados de forma a não atuar 

indevidamente com a luz ambiente ou direta solar. 

Os detectores ópticos deverão apresentar isolação elétrica adequada, bem como a 

fiação até as suas centrais. Deverão dispor de quantidade suficiente para a detecção em 
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quaisquer regiões possíveis de aparecimento de arco dos cubículos. 

Os grupos de detectores serão distribuídos de forma que seja garantida a 

seletividade da proteção, ou seja, deverá isolar a falta adequadamente atuando apenas 

nos elementos de manobra e proteção pertinentes. 

5.4.2. Características Construtivas 

Os cubículos de corrente contínua são previstos para abrigarem os seguintes 

equipamentos: retificador, chaves seccionadoras, disjuntores extra rápidos, contatores de 

equalização, transdutores, barramentos e demais equipamentos, dispositivos e 

componentes necessários ao funcionamento seguro e confiável do sistema. 

Construtivamente, os cubículos deverão apresentar o maior grau possível de 

segurança para os funcionários da manutenção e operação, estando de acordo com as 

normas EN 50123 e EM 50124. 

Os cubículos devem apresentar IP 40 ou superior, sendo admitida a possibilidade 

de teto com tampa para expansão de gases. 

Deverão ser do tipo blindado, com chapas de aço adequadas, perfeitamente 

rígidas, previstos para a instalação afastada da parede no interior das subestações. 

As dimensões dos cubículos deverão ser adequadas às atividades de manutenção, 

sendo possível o acesso a todos os seus elementos internos para execução das 

atividades de reparo. 

Deverão ser completamente fechados em todos os lados, incluindo a parte 

superior, com chapa metálica, 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. 

O acesso às partes internas dos cubículos deverá ser através de portas ou painéis 

removíveis, projetados de modo a facilitar a manutenção ou eventual remoção dos 

componentes. 

Quando a porta posterior do cubículo estiver aberta deverá existir uma grade de 

proteção removível e fixada em dobradiças para impedir o contato acidental com partes 

energizadas. 

Todas as portas posteriores e frontais deverão ter microchaves de porta aberta 

para sinalização e desenergização dos cubículos, podendo ser inibidos em caso de 

manutenção. Os circuitos de proteção associados à abertura de portas deverão garantir o 
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total isolamento do(s) cubículo(s) que está sendo acessado, atuando (através de lógica 

adequada) na abertura de todos os equipamentos de manobra pertinentes (para isto 

deverão seguir a filosofia de proteção adotada para as “proteções 76 e arco interno”). 

As portas posteriores e as respectivas grades deverão ser bipartidas, possibilitando 

o acesso de forma independente ao compartimento superior ou inferior. 

Nos cubículos dos retificadores deverão existir portas frontal, posterior e lateral, 

todas com grade de proteção removível e fixada em dobradiças para impedir o contato 

acidental com partes energizadas. Todas as portas deverão ter microchaves de porta 

aberta para sinalização e desenergização dos cubículos, podendo ser inibidos em caso de 

manutenção. Os circuitos de proteção associados à abertura de portas deverão garantir o 

total isolamento do(s) cubículo(s) que está sendo acessado, atuando (através de lógica 

adequada) na abertura de todos os equipamentos de manobra pertinentes (para isto 

deverão seguir a filosofia de proteção adotada para as “proteções 76 e arco interno”). 

Todas as portas deverão ter trincos e fechaduras com chaves idênticas, padrão 

Yale. Deverá ser fornecida uma chave para cada cubículo. Para facilitar os trabalhos de 

inspeção e manutenção, as portas deverão ter travadores de posição que as possam 

manter abertas, quando desejado. As portas deverão possuir guarnições de borracha 

sintética. 

As partes similares dos equipamentos do mesmo tipo deverão ser intercambiáveis. 

Todas as partes vivas deverão ficar completamente protegidas por placas 

isolantes, de modo a não poderem ser tocadas quando energizadas. No interior de uma 

mesma unidade deverão ser previstas separações em placas isolantes formando 

compartimentos separados para os diversos equipamentos, assim como os transdutores 

de corrente, transdutores de tensão, fusíveis, disjuntores, barramentos e outros. 

Deverão ser previstos compartimentos de baixa tensão na parte superior dos 

cubículos. Os elementos associados ao sistema de automação deverão estar localizados 

nestes compartimentos. 

O aterramento das estruturas metálicas dos cubículos dos alimentadores à 

polaridade negativa (terra da via) deverá ser realizado com a interposição de relé de 

proteção (função 76) neles instalados; no caso de alguma anomalia, deverá operar 

simultaneamente sobre os disjuntores extra rápidos e o de 13,8 kVca do grupo retificador, 

e ainda enviar sinal para as estações adjacentes, obedecendo-se premissas definidas nas 
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características técnicas e funcionais. 

Deverá ser prevista a isolação entre cubículos e dos cubículos em relação ao piso, 

com a interposição de isoladores adequados, ou materiais isolantes não higroscópicos, 

com tensão de isolamento maior que 3.000 V, de características a serem especificadas 

pela Contratada. 

A isolação entre cubículos deverá garantir a existência dos seguintes 

agrupamentos: 

 Grupo das pontes retificadoras e seccionadora bipolar; 

 Grupo dos disjuntores extra rápidos; 

 Grupo da seccionadora de isolação positiva 1; 

 Grupo da seccionadora de isolação positiva 2; 

 Grupo da seccionadora de isolação negativa/retorno; 

 Grupo do curto-circuitador negativo-terra; 

 

A existência dos agrupamentos citados garantirá uma coordenação da proteção 76 

(fuga do positivo a carcaça dos cubículos), obtendo-se uma maior flexibilidade 

operacional do sistema caso ocorra tal falta. 

Os cubículos deverão ser completamente vedados na parte inferior. Desta forma, a 

Contratada deverá fornecer acessórios/dispositivos com a finalidade de vedar as 

cavidades de passagem dos cabos elétricos (força e controle) contra poeiras e insetos. 

Em cada cubículo deverá ser prevista uma tomada de 220Vca, aquecedores e no 

mínimo dois pontos de iluminação fluorescente com partida rápida adequada para cada 

compartimento, controlada por interruptores de fim de curso nas portas e termostato. A 

alimentação desses itens deverá ter origem alimentação normal da rede (380/220Vca). 

Essas cargas não podem estar ligadas no alimentação emergencial (No-Break). 

Todos os equipamentos ligados na tensão de 750Vcc deverão estar conectados 

em série com a proteção de fusíveis extraíveis, limitadores de corrente, com contatos de 

sinalização, adequados para a ligação em 750Vcc. 

As portas frontais dos cubículos deverão ser providas de barras mímicas, 

simbolizando, em relevo, os diagramas unifilares dos circuitos. Tanto as barras como os 

símbolos deverão ser metálicos, a prova de corrosão e fixados por parafusos/ porcas. 

Os cubículos deverão possuir, nos vértices, olhais removíveis para içamento. 
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Para os cubículos dos disjuntores extra rápidos, deverá ser previsto um caminho de 

expansão de gases. Tais cubículos deverão ser projetados para a extração frontal dos 

disjuntores, devendo ser previstos, consequentemente, um “plug” multipolar para a 

conexão dos cabos de comando dos disjuntores. 

Entre as partes removíveis e as estacionárias deverão ser instaladas janelas 

basculantes ou corrediças, que se fechem automaticamente quando um equipamento 

removível for retirado. A remoção do equipamento deverá assegurar que partes com 

tensão de 750 Vcc não estejam ao alcance do pessoal da manutenção. 

Os cubículos deverão possuir uma chave de fim de curso acionada pelo carrinho 

do disjuntor, cujos contatos sinalizarão, remotamente, a posição dos contatos principais 

do disjuntor, quer sejam contatos principais inseridos ou extraídos de todo o conjunto. 

Os terminais para cabos de potência deverão suportar as correntes nominais e de 

sobrecarga descritas nos dados de projeto, sem danos. 

Para a fixação deverão ser utilizados parafusos de cabeça sextavada, porcas e 

arruelas de bronze-silício ou bicromatizado, metrificado, com definição /recomendação de 

torque em kg.m. 

As estruturas metálicas deverão ser do tipo autoportante, perfeitamente rígidas e 

previstas para permitir ampliações fáceis. 

Na fabricação do cubículo deverão ser empregados elementos modulares 

metálicos, que permitam uma fácil alteração dos circuitos elétricos e dos equipamentos 

instalados. 

Deverão ser construídos com base em perfis de aço e chapas de aço obedecendo 

completamente os requisitos da Norma IEEE C37.20.1. 

Deverão ser previstos reforços adequados para as portas ou painéis que 

eventualmente forem usados como suportes para equipamentos. 

As bases dos cubículos deverão ser providas de perfis em "U" com furos 

adequados para os chumbadores a serem embutidos no concreto das obras civis, 

também incluídos no presente fornecimento. 

A técnica de fabricação deverá ser suficientemente apurada para se obter um 

perfeito alinhamento entre as partes removíveis e seus suportes estacionários. 

Os barramentos de corrente contínua compõem-se, essencialmente, do 

barramento positivo e das ligações e derivações dos próprios barramentos. 
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As barras deverão ser de cobre eletrolítico fortemente prensadas para resistir às 

solicitações mecânicas mais violentas que se manifestarem durante os curtos-circuitos. 

As barras deverão estar totalmente envoltas em materiais de alta capacidade 

dielétrica e alta resistência tanto mecânica, como ao envelhecimento, caso o cubículo não 

tenha um compartimento separado para elas. 

O barramento deverá suportar as correntes nominais de sobrecarga com uma 

sobrelevação de temperatura de 64 ºC sobre uma temperatura ambiente exterior de 40ºC. 

A sobrelevação de temperatura nas derivações às quais forem ligados cabos de energia 

deverá ser compatível com a temperatura máxima em regime desses cabos. 

O material 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 adequado às 

condições ambientes de instalação. 

O projeto, a construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento 

deverão considerar as contrações e expansões dos materiais devidas às variações de 

temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica. 

Os condutores elétricos deverão ser reunidos e colocados em canaletas 

convenientes. 

Para as ligações com os circuitos auxiliares externos deverão ser previstos blocos 

terminais. 

O isolamento entre terminais e entre terminais e terra, deverá ser superior a 100 

MΩ e suportar tensão de ensaio não inferior a 2.000 V, 60 Hz, por um minuto. 

Os terminais deverão ser do 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 curto-circuito contra terra e entre 

terminais. 

Os blocos terminais (borneiras) devem ser adequados às capacidades dos circuitos 

e ser do tipo bornes parafusados, tipo fenda. Todas as fiações de comando, controle, 

medição etc. que chegam ou saem de cada cubículo deverão ter pontos acessíveis 

nestes blocos. 

Os blocos de terminais deverão ser fornecidos com 20% (vinte por cento) de 

bornes reserva. 
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As entradas e saídas dos cabos de força e controle serão feitas, também, pelas 

bases dos cubículos que deverão ser providas de blocos terminais. 

As ligações internas dos cubículos, totalmente executadas na fábrica, deverão ser 

claramente identificadas com anilhas em cada extremidade. 

A fiação interna deverá ser executada com cabos de cobre com bitola não inferior a 

1,5 mm². 

Para os circuitos de sinalização poderão ser usados cabos com bitola até 1,5 mm²; 

para os transdutores de corrente e de tensão, a bitola dos cabos não deverá ser inferior a 

6 mm²; para os circuitos de alimentação em CC e CA, a bitola dos cabos não deverá ser 

inferior a 6 mm² . 

Com a finalidade de facilitar a identificação dos circuitos internos, deverá ser usado 

o seguinte código de cores: 

 Azul-escuro para circuitos em corrente contínua; 

 Verde para circuito de aterramento; 

 Azul-claro para circuito de neutro; 

 Amarelo para circuito em corrente alternada; 

 Laranja para circuitos ópticos. 

 

Deverão ser previstas canaletas para fiação entre os cubículos. Tais canaletas 

deverão ser fabricadas com material isolante (isolação para 1.200V), situando-se na parte 

superior dos cubículos. 

Para os cabos ópticos deverão ser previstas canaletas independentes (e ligação 

direta nos equipamentos), sem deixar sobras interna ao cubículo, e sem forçar os cabos 

ópticos nas curvas. 

Os cabos ligados à tensão de 750 Vcc (ou com possibilidade de aparecimento 

desta tensão) deverão estar instalados em eletrodutos independentes, ter classe de 

isolamento para tensão de serviço entre condutores de 3 kV, serem constituídos por 

material de borracha sintética ou termoplástica com baixa emissão de fumaça, e isentos 

de gases halogenados, apropriados para temperatura máxima no condutor de 90 ºC, para 

trabalho em regime permanente. Os fios condutores deverão ser de cobre revestido e 

encordoado. 

Todos os alarmes graves e sinalizações necessárias para permitir a perfeita 
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visualização e operação dos equipamentos deverão estar disponíveis no frontal de cada 

um dos cubículos, e deverão permitir fácil e rápida identificação da falha. 

As indicações de estado dos disjuntores, posição mecânica das chaves 

seccionadoras e atuação de bloqueio, deverão ser realizadas por sinalizadores 

específicos para facilitar a visualização. 

As demais sinalizações e alarmes poderão ser apresentados por indicadores 

luminosos com dizeres e recursos para reconhecimento e reposição, ou por monitores de 

LCD colorido de tamanho compatível com as informações a serem geradas. 

Deverá ser prevista uma chave seletora para ligar e desligar os sinalizadores de 

todos os cubículos. 

Os “LEDs” deverão ser previstos nas cores compatíveis com cada função, e 

deverão ser previstos com banda larga de modo a permitir uma boa visualização do 

conjunto e que garanta uma reprodução fiel das cores. 

Os “LEDs” deverão atender ainda as seguintes características: 

 Soquete tipo BA9s; 

 Bipolar e não polarizado; 

 Tensão de alimentação 220Vca (+ 8% a – 15%) para as estações e baixa 

emissão térmica; 

 Vida útil superior a 100.000 horas; 

 Imune à vibração mecânica. 

 

Os circuitos de comando e controle serão todos alimentados em corrente contínua, 

com tensão nominal de 220Vca e faixa de operação de + 8% e - 15%. A mesma 

alimentação estará disponível para os circuitos de sinalização e alarmes. 

Para os serviços auxiliares será disponível uma alimentação de 3800 V, 60 Hz, 

trifásica e 220 V, 60 Hz monofásica. A tensão alternada poderá variar de mais ou menos 

10% em valor e 0de mais ou menos 5% em frequência. 

Deverão ser previstos relés auxiliares de alta confiabilidade, a fim de evitar 

atuações espúrias no sistema, devido a fenômenos tais como indução nos cabos, etc. 

Os relés deverão possuir: 

 Led para sinalização de bobina energizada; 

 Proteção na bobina contra sobretensão; 
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 O material dos contatos deverá ser apropriado para evitar a colagem. 

 Todos os disjuntores, contatores e chaves seccionadoras deverão ter um 

dispositivo local de impedimento de movimentação ou acionamento quando colocado em 

posição de segurança (aberto, teste ou extraído) com travamento mecânico por cadeado 

ou outro dispositivo similar. No local também deverá ser previsto um suporte para 

colocação de cartão de impedimento. 

5.4.3. Características Funcionais e Operacionais 

A atuação dos relés de proteção (76), dos dispositivos de proteção das blindagens 

dos cabos e dos relés de proteção contra arcos elétricos, deverá isolar completamente o 

local em que ocorreu a falta, atuando diretamente nos disjuntores associados para 

isolação do problema. 

O projeto executivo deverá contemplar a lógica de intertravamento adequada para 

garantir a perfeita seletividade do sistema. 

Como exemplo, na ocorrência da falta fuga do positivo à estrutura (ou arco elétrico) 

no cubículo do retificador, será necessária a abertura do disjuntor de média tensão 

(montante) e dos disjuntores extra rápidos (jusante) automaticamente. 

Tal falta deverá ocasionar o bloqueio geral da retificadora também, além de enviar 

os sinais de alarme ao sistema supervisório remoto. 

Os disjuntores poderão ser fechados novamente após liberação do bloqueio geral 

(desbloqueio). 

Os relés, dispositivos e circuitos associados às funções de proteção citadas nesta 

subseção deverão apresentar alta confiabilidade operacional e tempo curto para atuação, 

garantindo desta a segurança ao sistema. 

 

5.5. Disjuntores Extrarrápidos E Contatores De Equalização 

5.5.1. Características Técnicas 

Os disjuntores de corrente contínua do tipo extra rápidos e os contatores de 

equalização deverão ser projetados, construídos e testados conforme as normas EN 

50123, IEC 6077 e 60947-2. 

As características abaixo deverão ser observadas para o fornecimento destes 

equipamentos. 
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 Tensão nominal - 750 V 

 Tensão máxima - 900 V 

 Tensão mínima - 500 V 

 Corrente nominal eficaz - 1.500 A 

 Nível de Isolamento - 1,2 kV 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) - conforme norma EN 50123 

 Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123 

 Gradiente de corrente (Amperes/microssegundos) - entre 5 e 15 

 Faixa de calibração para disparo por sobrecorrente – 1,8 a 3,6 kA 

 Valor da corrente de curto-circuito prevista a jusante do disjuntor - 70 kA 

 Proteção di/dt 

 

A tensão disponível para alimentação dos serviços auxiliares, nos retificadores das 

estações, será de 220Vca monofásico, sendo que bobinas, reles, contatores e demais 

componentes, deverão funcionar satisfatoriamente dentro dos limites de (+8 – 15%) Vca. 

Observação: Nas estações haverá um No-Break, de 2kVA, com autonomia de 2 horas, 

dedicado para alimentação de comando, sinalização, medição e proteção do sistema. 

Os disjuntores/contatores deverão ter contatos auxiliares suficientes para 

sinalização e intertravamentos que atendam às necessidades do projeto. 

Os circuitos auxiliares de comando, controle e proteção dos disjuntores/contatores 

deverão ser extraídos através de um plug multipolar para quando eles estiverem na 

posição “extraído”. 

O mecanismo elétrico de abertura e fechamento dos disjuntores/contatores deverá 

ser tal que, na falta de tensão de comando, o estado dos disjuntores não deve ser 

alterado em relação a sua posição original (retenção magnética). 

 

5.5.1.1. Comando, Sinalização e Medição 

Os disjuntores/contatores deverão possuir comando elétrico local e remoto. 

Os dois comandos deverão ser mutuamente exclusivos, através de uma chave 

seletora localizada na parte frontal dos respectivos cubículo. 

428



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE TRAÇÃO 

 
 

 
 
 

O comando local será feito através de botoeiras localizadas na parte frontal do(s) 

cubículo(s), desde que a chave seletora esteja posicionada em comando local. Se estiver 

em remoto o comando será feito pelo PCE ou CCO. 

Deverá ser previsto, no corpo do disjuntor, um comando para abertura mecânica, a 

ser utilizado em situações de emergência. 

Quando for comandada a abertura através deste dispositivo, deverá ser inibido o 

comando automático de fechamento e enviado sinal de intertripping para estação(s) 

adjacente(s). 

A sinalização local da posição do disjuntor/contator deverá ser de natureza 

mecânica e elétrica. 

Mecânica, mediante um indicador especial vermelho para disjuntor fechado e verde 

para disjuntor aberto, instalada no corpo do disjuntor/contator, acionado a partir do 

mecanismo de abertura e fechamento; 

Elétrica, mediante sinalização vermelha, que deverá estar acesa se o 

disjuntor/contator estiver fechado, e sinalização verde, que deverá estar acesa se o 

disjuntor/contator estiver aberto, localizados na parte frontal do cubículo. 

A sinalização remota deverá ter indicação de estado no PCE e CCO. 

Além das sinalizações da posição do disjuntor, as seguintes sinalizações deverão 

ser visíveis na parte frontal do cubículo: 

1. Disjuntor extraído; 

2. Disjuntor bloqueado; 

O disjuntor/contator deverá ser equipado com um contador do número de 

manobras realizadas. 

Deverá ser previsto, para o conjunto de sinalizadores, um botão para teste de 

LEDs. 

Para o sistema de medição, deverão ser previstos amperímetros na portas frontais 

dos cubículos para medição das correntes nos disjuntores e envio desta informação para 

o sistema supervisório remoto (PCE e CCO). 

5.5.1.2. Dispositivos Digitais de Controle dos Disjuntores 

As funções de comando, controle, proteção, diagnóstico e teste de linha poderão 

estar agrupadas num mesmo equipamento, sendo obrigatório o fornecimento de um 

dispositivo digital para cada disjuntor. 
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a) Dispositivo de Comando, Controle e Aquisição de Dados 

Cada disjuntor extra rápido deverá ser equipado com um dispositivo de comando, 

controle e aquisição de dados com tecnologia digital. 

As principais funções desse dispositivo são: 

 Execução das lógicas de comando e controle dos equipamentos internos 

aos cubículos, incluindo sequência de manobras para abertura e fechamento de 

disjuntores; 

 Execução de lógica de controle do dispositivo de teste de linha e religamento 

automático; 

 Execução das lógicas de intertravamento e bloqueios, com retaguarda 

através de relés eletromecânicos para bloqueios de segurança; 

 Display para indicação do sinótico do cubículo, contendo indicação de 

estado e posição dos equipamentos; 

 Teclas para comando dos equipamentos; 

 Aquisição de dados analógicos para supervisão remota das correntes que 

circulam pelos disjuntores; 

Deverão ser fornecidos todos os “softwares-ferramenta” para as possíveis 

alterações nos aplicativos, com todas as licenças e senhas, possibilitando mudanças de 

parâmetros dos valores de atuação. 

Deverão ser fornecidos os “backups” de todos “softwares” aplicativos instalados 

nos equipamentos, permitindo a reinstalação se necessário. 

Deverá ser prevista uma porta serial para comunicação com microcomputador 

portátil (“notebook”), possibilitando parametrização, aquisição de eventos, manutenção e 

monitoração do dispositivo. 

Deverá ser previsto para o dispositivo uma rotina de auto diagnose (“check in”) 

capaz de indicar os defeitos internos à CPU. Em caso de ocorrência desse tipo de defeito, 

deverá acionar a abertura do disjuntor e ser sinalizado no sistema supervisório remoto. 

 

b) Dispositivos de Proteção e Diagnóstico 

Os dispositivos poderão ser alimentados por "shunt" e transdutores de valor 

adequado, e possuir unidade de entrada dotada de filtro e proteção contra surtos de alta 
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frequência, bem como isolação galvânica de elevado valor entre a entrada e a saída do 

filtro, e entre a entrada e a massa da unidade. 

Os dispositivos deverão estar instalados de forma a serem imunes às influências 

de campo ou interferências eletromagnéticas dos sistemas adjacentes, das descargas 

atmosféricas, dos ruídos de rádio frequência e das fontes internas ou externas capazes 

de afetar a operação normal do Sistema. 

Deverá ser prevista a proteção em relação aos seguintes eventos: sobretensão, 

sobtensão, variação de corrente (di/dt), entre outros. 

 

c) Dispositivo de Teste de Linha (T.L.) e Religamento Automático do Disjuntor 

Extra rápido  

Cada disjuntor extra rápido deverá ser equipado com um dispositivo de teste de 

linha com a finalidade de aumentar a segurança operacional. 

Este dispositivo de teste deverá verificar o isolamento da linha de contato, mesmo 

quando houver circulação de trens no trecho, antes de operar o fechamento do 

correspondente disjuntor. 

Deverão ser possíveis os seguintes ajustes, com referência ao ciclo de teste do 

dispositivo: 

 Número de provas durante o ciclo de testes, regulável de 1 a 3; 

 Intervalo de tempo entre duas provas consecutivas de um mesmo ciclo, 

regulável de 0 a 30 s; 

 Intervalo de tempo para início do ciclo de testes, a partir da abertura do 

disjuntor por defeito na linha, regulável de 0 a 30 s; 

 Bloqueio após a última prova durante um ciclo de teste. 

O sistema de religamento automático do disjuntor deverá estar associado ao 

dispositivo de teste de linha. Após abertura do disjuntor por atuação da proteção, o 

sistema de religamento deverá ser acionado para o comando de fechamento do disjuntor 

através do teste de linha. O religamento não deverá ocorrer se o teste de linha estiver 

desligado. 

 

5.5.1.3. Dispositivo "Intertripping" 

Deverá ser desenvolvido um sistema de desligamento automático à distância, 
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denominado "intertripping", em que, num trecho da via alimentado por dois disjuntores 

extra rápidos, determina a abertura do outro disjuntor quando o primeiro abrir por atuação 

de seu dispositivo de proteção (sobrecorrente, dispositivo di/dt etc.) ou por proteções na 

subestação (fuga do positivo para carcaça - relé 76 etc.). Tal atuação é feita para evitar a 

realimentação de um defeito devido à distância das fontes. 

O dispositivo deverá prever, para o caso em que o contator de equalização estiver 

fechado, a transmissão do sinal para o outro disjuntor responsável pela alimentação do 

tramo elétrico em questão. 

O sistema "intertripping" deverá ser de confiabilidade extremamente alta, para que 

a atuação seja segura e também para evitar os casos de atuação indevida. 

Nos casos de abertura por proteção, em que o defeito tenha sido de caráter 

passageiro, o disjuntor deverá desencadear, automaticamente, o sistema de teste de linha 

e o seu religamento automático. O sinal de “intertripping” enviado para as estações 

adjacentes deverá comandar a abertura dos disjuntores e mantê-los nesta posição. Os 

disjuntores poderão ser fechados através de comando local ou remoto, desde que o sinal 

de intertripping tenha sido normalizado. 

Caso o dispositivo de teste de linha esteja desligado, não deverá ser feito o 

religamento automático e o disjuntor deverá ser bloqueado. 

A interligação entre as subestações retificadoras para fins de transmissão do sinal 

de "intertripping" deverá ser feita utilizando-se a rede de fibras ópticas monomodo 

interligadas diretamente entre as estações. Caso o sinal transmitido esteja com 

intensidade acima do normal deve-se adicionar atenuadores de sinais nos terminais. As 

fibras ópticas dedicadas reservadas no DIO’s são destinadas apenas para o sistema de 

aquisição de dados do sistema de energia. 

Deverá ser instalado os cabos ópticos entre os cubículos dos disjuntores e o DIO 

(Distribuidor Intermediário Óptico) das estações para o sistema de aquisição de dados. 

O fornecimento e instalação dos cabos ópticos ao logo da via para o sistema de 

proteção (intertripping) está especificado no STD, escopo deste Relatório. 

Deverão ser previstas sinalizações e alarmes de "intertripping" no SDR para 

controle local e o envio desses aos centros remotos de controle. 

 

5.5.2. Características Construtivas 
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Os disjuntores de corrente contínua do tipo extra rápido e os contatores de 

equalização deverão ser extraíveis, unipolares (com uma única câmara de extinção), a 

seco, para operação em corrente contínua, a serem instalados no interior dos cubículos 

metálicos. 

Cada disjuntor/contator deverá estar equipado com câmara de extinção a sopro 

magnético, constituída por material não higroscópico. 

Deverá ser possível a retirada da câmara de extinção, obtendo-se desta forma 

acesso aos contatos principais para inspeção e manutenção. 

Deverão ser previstos meios adequados para o perfeito contato elétrico entre as 

partes metálicas do disjuntor/contator e do respectivo armário, tanto na posição "inserido" 

quanto na posição “teste”. 

O dispositivo digital deverá estar localizado na parte frontal do cubículo dos 

disjuntores extra rápidos, no compartimento de baixa tensão, estando todas as 

sinalizações e informações facilmente visíveis. 

A lógica do teste de linha deverá estar no dispositivo digital e o sistema de força 

deverá ser instalado no interior do cubículo ou no carrinho do disjuntor, devendo ser de 

fácil acesso a todos os componentes como: contatores, resistores, relés, ponto de 

medição, fusíveis, etc. 

Os disjuntores deverão possuir placas com a identificação das características do 

equipamento, alocadas em locais visíveis. 

 

5.5.3. Características Funcionais e Operacionais 

Cada subestação retificadora terá dois disjuntores extra rápidos e um contator de 

equalização.  

 

5.5.3.1. Posição dos Disjuntores/Contatores 

Os disjuntores/contatores deverão movimentar-se suavemente para qualquer uma 

das posições descritas abaixo. Deverão possuir dispositivos de auto alinhamento e auto 

acoplamento, bem como um dispositivo de acoplamento final através de manivela ou 

alavanca. 

Posição "inserido" - Nesta posição, os contatos principais e auxiliares deverão estar 
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inseridos no circuito operando todo o conjunto normalmente; 

Posição "teste" - Nesta posição, os contatos principais deverão estar extraídos e os 

auxiliares inseridos no circuito, a fim de permitir os testes dos circuitos de comando. Em 

particular, a porta frontal poderá se fechar; 

Posição "extraído" - Nesta posição, os contatos principais e auxiliares deverão 

estar totalmente extraídos, isto é, isolados de todo o conjunto. 

Os disjuntores/contatores deverão se movimentar entre as posições “inserido” e 

“teste”, sem que haja a possibilidade de acesso às partes energizadas pelo operador. 

Deverá ser previsto um sistema no qual só permita que os sinalizadores sejam 

acesos quando os disjuntores/contatores estiverem na posição correta e travados, e não 

durante a sua movimentação. 

 

5.5.3.2. Bloqueio Mecânico dos Disjuntores 

Os disjuntores deverão possuir marcadores e travas das posições acima citadas. 

Os conjuntos cubículo-disjuntor e cubículo-contator deverão possuir também 

sistemas de bloqueio mecânico que impeçam a execução de manobras indevidas, isto é, 

a movimentação do carrinho do disjuntor/contator deverá estar Inter travada com a 

posição dos contatos principais, quer seja: 

a) Contatos principais fechados: carrinho bloqueado; 

b) Contatos principais abertos: carrinho livre. 

Este bloqueio deverá funcionar tanto no sentido de extração como no sentido de 

inserção. 

 

5.5.3.3. Sistema de Proteção 

O sistema de proteção tem a finalidade de proteger o trecho alimentado em 

condições normais e em condição degradada. 

O disjuntor extra rápido deverá interromper o curto-circuito ainda na fase inicial de 

crescimento da corrente, ou seja, antes que a corrente atinja o valor de crista. 

A atuação do disjuntor deverá impedir que a corrente instantânea de curto exceda 

a 80% do valor da corrente de crista, que ocorreria sem a sua intervenção. 

A proteção de um trecho da via deverá ser efetuada por uma ação conjunta da 
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proteção intrínseca do disjuntor extra rápido (item a) e pelo dispositivo de proteção digital 

(item b). 

 

a) Proteção Intrínseca do Disjuntor 

O disjuntor deverá ser provido de dispositivos mecânicos de proteção contra 

sobrecorrente para detecção de corrente de curto-circuito, que atue mesmo em caso de 

falta de tensão de comando. Essa proteção deverá atuar, caso a corrente ultrapasse o 

valor ajustado para atuação dentro da faixa de 1,8 até 3,6 kA. O dispositivo, depois de 

atuado, deverá enviar sinal para o religamento automático através do teste de linha para o 

possível comando de fechamento do disjuntor. 

Para um curto-circuito franco nos terminais do disjuntor extra rápido é previsto um 

gradiente da ordem de 15 kA/ms, na fase inicial do curto-circuito, e um valor de corrente 

da ordem de 70 kA. 

Estes valores de corrente e gradiente deverão ser confirmados pela Contratada por 

ocasião do conhecimento das características dos principais equipamentos do sistema 

(transformador do retificador, retificador, etc.). 

O tempo de intervenção do disjuntor deverá ser abreviado quando da ocorrência de 

surtos de corrente de curto-circuito que apresentem valores elevados do gradiente 

corrente/tempo (di/dt). 

Esta característica não deverá, contudo, ocasionar abertura do disjuntor quando da 

ocorrência de surtos associados à operação dos trens e que apresentam, também, 

valores elevados de gradiente corrente/tempo. 

O disjuntor deverá ser equipado com um contador, sem “reset”, para indicar o 

número de atuações por sobrecorrente. 

 

b) Dispositivo Digital de Proteção 

Cada disjuntor extra rápido deverá ser equipado com um dispositivo digital cuja 

função será detectar curtos-circuitos e defeitos na linha. 

O dispositivo deverá ter, mas não se limitar, as seguintes funções : 

 Detectar curtos-circuitos de menor intensidade, distantes da subestação ou 

com impedância não nula. Estes tipos de curto podem produzir correntes inferiores às 

correntes normais de tração, situando-se, portanto, abaixo do valor de calibração do relé 
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de sobrecorrente do disjuntor extra rápido. O dispositivo deverá ser capaz de discriminar 

as correntes de curto das correntes de tração, através dos respectivos padrões de 

variação da corrente no tempo (di/dt); 

 Atuação por máxima corrente instantânea; 

 Atuação por máxima corrente temporizado; 

 Atuação por subtensão; 

 Atuação por sobretensão; 

 Memória com capacidade para 100 eventos ou superior; 

O dispositivo deverá permitir diversos modos de operação, os quais poderão ser 

selecionados através de um comando. 

Os modos de operação deverão permitir operação normal, operação de estatística 

e outras que a Contratada julgar necessárias. 

Em operação estatística, o aparelho deverá detectar e contar, através de um 

contador de operações, os surtos de corrente, mas não enviar sinal para desligamento do 

disjuntor. 

O dispositivo de proteção deverá ter capacidade e recursos para supervisionar e 

proteger os circuitos de saída de forma seletiva e adequada em qualquer configuração 

prevista, ou seja, mesmo quando um disjuntor estiver alimentando outro tramo elétrico 

além daquele previsto na configuração normal (condição que ocorrerá, por exemplo, 

quando o contator de equalização estiver fechado). 

A alimentação do dispositivo deverá ser feita através da tensão disponível dos 

serviços auxiliares 220Vca monofásico, com faixa de variação de +8 -15%. 

Observação: Nas estações haverá um No-Break, de 2kVA, com autonomia de 2 

horas, dedicado para alimentação de comando, sinalização, medição e proteção do 

sistema. 

As faixas de regulagens deverão estar compatíveis com as cargas do sistema. O 

dispositivo deverá possuir um teclado para permitir acesso a todas as funções e um 

“display” alfanumérico que deverá indicar todas as informações necessárias ao 

acompanhamento dos parâmetros medidos, regulagens impostas, indicação da proteção 

atuada, valores memorizados da última atuação, contador de atuação, etc. 
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5.5.3.4. Dispositivo de Diagnóstico do Disjuntor 

Cada disjuntor extra rápido deverá ser equipado com um dispositivo digital cuja 

função será fornecer informações relativas ao estado geral do disjuntor. 

Este dispositivo deverá estar localizado no respectivo cubículo do disjuntor, operar 

em dois estágios, sendo o primeiro emitido com alarme e o segundo provocando o 

desligamento. 

Um “display” alfanumérico deverá indicar todas as informações necessárias ao 

acompanhamento dos parâmetros medidos, regulação imposta, indicação da proteção 

atuada e valores memorizados da última atuação. 

O dispositivo deverá ter um sistema completo para testes e autodiagnostico de 

falha interna que deverá ser sinalizada no equipamento localmente e remotamente. 

5.5.3.5. Dispositivo de Teste de Linha e Religamento Automático do Disjuntor Extra rápido 

Os dispositivos de teste de linha e religamento automático deverão funcionar 

adequadamente em associação com os disjuntores extra rápidos. O dispositivo deverá 

verificar as condições elétricas do circuito correspondente ao disjuntor em seguida à 

atuação de suas proteções. 

O religamento do disjuntor deverá ser efetuado caso se verifique o 

desaparecimento do defeito. 

O dispositivo deverá também verificar as condições do circuito a cada comando de 

fechamento do disjuntor, permitindo o fechamento apenas quando as condições de 

isolamento do circuito forem normais. 

Deverá ser possível a exclusão do dispositivo de teste de linha e religamento 

automático por meio de um comutador adequado no local, permitindo o fechamento do 

disjuntor extra rápido por comando no cubículo independentemente das condições de 

isolamento do circuito de corrente contínua. A posição de tal comutador deverá ser 

sinalizada no local e remotamente. 

 

5.6. Chaves Seccionadoras 

5.6.1. Características Técnicas 

As chaves seccionadoras deverão ser previstas para instalação interna aos 

cubículos. Deverão ser projetadas, construídas e ensaiadas conforme norma EN 50123. 
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Deverão ser dimensionadas para atendimento ao ciclo de carga previsto para o grupo 

retificador (IEC 60146, classe VI) e para atendimento às condições descritas abaixo. 

 

a) Seccionadora Bipolar de Isolação do Grupo Retificador 

 Corrente nominal eficaz - 2.000 A 

 Corrente de curto-circuito - 70 kA 

 Comando motorizado e manual 

 

b) Seccionadora de Isolação Positiva 

 Corrente nominal eficaz - 1.500 A 

 Corrente de curto-circuito - 70 kA 

 Comando motorizado e manual 

 

c) Seccionadora de Isolação Negativa 

 Corrente nominal eficaz – 2.000 A 

 Corrente de curto-circuito – 70 kA 

 Comando motorizado e manual 

5.6.2. Características Construtivas 

As chaves seccionadoras deverão ser do tipo faca. 

Deverá haver dois tipos de acionamento, descritos a seguir. 

 

5.6.2.1. Acionamento Manual 

O acionamento manual deverá ser realizado por meio de alavanca ou manivela 

desmontável, isolada, própria para ser introduzida no receptáculo do mecanismo de 

comando. Esta alavanca deverá ser de material leve, porém robusto e de comprimento 

adequado ao fim a que se destina. A extração ou a inserção da alavanca só deverá ser 

possível após ter sido completada à operação de abertura ou fechamento da 

seccionadora. 

A inserção da alavanca só deverá ser possível acionando-se um botão que 

energizará uma bobina, destravando o mecanismo de operação, caso sejam satisfeitas as 

condições de segurança e de intertravamento previstas no projeto. Os comandos elétricos 
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devem ser impedidos quando este botão for acionado, ou enquanto a alavanca 

permanecer inserida. 

Para permitir o acionamento manual das seccionadoras, deverá existir um conjunto 

“botão de destrave” e “solenoide”. Esta somente será energizada pelo “botão de destrave” 

se o intertravamento associado permitir. Enquanto o “botão de destrave” é acionado, 

deverá ser inibido o comando elétrico. 

5.6.2.2. Acionamento a Motor 

O acionamento motorizado deverá ser constituído por um servomecanismo 

hidráulico ou mecânico, acionado por um motor de corrente contínua, de potência 

suficiente e construção robusta. 

As seccionadoras deverão ser equipadas com interruptores de fim de curso, 

utilizados também no circuito de comando do motor. 

O comando do seccionador deverá ser possível, caso sejam satisfeitas as 

condições de segurança e de intertravamento previstas no projeto. 

Os isoladores de suporte dos seccionadores deverão ser de porcelana ou resina 

sintética de elevado grau de isolamento e alta resistência mecânica. 

Os contatos deverão ser de cobre prateado ou material equivalente, do tipo de alta 

pressão, projetados de forma a assegurar que as ações eletrodinâmicas provenientes de 

curtos-circuitos tendam a aumentar a pressão do contato. 

Cada chave seccionadora deverá ser equipada com contatos auxiliares suficientes 

aos esquemas de comando e sinalização, onde exigidos. 

Deverá ser prevista uma sinalização mecânica da posição dos seccionadores 

diretamente em seu eixo e levada para parte frontal dos cubículos. A sinalização elétrica 

poderá ser acoplada à chave de comando ou então realizada através de lâmpadas. As 

sinalizações elétrica e mecânica indicando seccionador aberto ou fechado, somente 

deverão ocorrer quando ele estiver completamente aberto ou completamente fechado. 

Os polos dos seccionadores deverão suportar, sem danos, as correntes nominais e 

de sobrecarga que poderão ocorrer no sistema. 

Deverá ser prevista plaqueta para identificação do sentido de acionamento da 

alavanca. As seccionadoras deverão possuir placas de identificação, contendo as 

principais características técnicas, alocadas em lugares visíveis. 
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5.6.3. Características Funcionais e Operacionais 

Os cubículos das seccionadoras deverão possuir chaves de posição “local-remoto”. 

Para comando dos seccionadoras em operação manual, a respectiva chave de posição 

deverá estar “em local”. Deverá ser previsto intertravamento que impossibilite o 

fechamento dos elementos de proteção e manobra a montante enquanto a seccionadora 

estiver sendo manobrada. 

As seccionadoras são previstas para manobra “sem carga”. 

5.6.4. Seccionadora Bipolar de Isolação do Grupo Retificador 

Poderá ser manobrada nas seguintes condições de segurança, tanto na abertura 

quanto no fechamento: disjuntor de média tensão a montante aberto ou extraído, 

disjuntores extra rápidos a jusante abertos ou extraídos, ausência de tensão no 

barramento positivo a jusante. 

 

5.6.5. Seccionadora de Isolação Positiva 

Poderá ser manobrada nas seguintes condições de segurança, tanto na abertura 

quanto no fechamento: disjuntor extra rápido a montante aberto ou extraído, teste de via 

do disjuntor extra rápido a montante não sendo executado, seccionadora de isolação 

negativa fechada. 

 

5.6.6. Seccionadora de Isolação Negativa 

Poderá ser manobrada nas seguintes condições de segurança, tanto na abertura 

como no fechamento: seccionadoras de isolação positivas abertas, disjuntores extra 

rápidos abertos ou extraídos. 

 

5.7. Curto-Circuitadores Negativo-Terra 

5.7.1. Características Técnicas E Construtivas 

Deverá ser fornecedo o sistema para interligação entre negativo- terra a ser 

instalada nas estações . 

Os equipamentos pertencentes ao sistema de curto-circuitamento negativo-terra 

deverão efetuar a proteção dos passageiros e dos funcionários contra tensões de passo e 
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toque conforme critérios estabelecidos pela norma EM 50122 da CENELEC. 

Os equipamentos deverão curto-circuitar o negativo com o terra externo estrutural 

sempre que o potencial do negativo do sistema de tração atingir níveis perigosos em 

relação ao potencial do terra, ou potencial da armadura da plataforma de embarque e 

desembarque de passageiros. 

Para o dimensionamento do sistema, a Contratada deverá estudar e decidir sobre 

os pontos mais adequados para conexão dos cabos de potência. 

O sistema de tração, bem como a circulação de trens, não deverá sofrer 

interrupção da operação durante a intervenção dos dispositivos de proteção. 

Cada cubículo deverá possuir no mínimo os seguintes elementos: 

 transdutores de tensão; 

 voltímetro; 

 transdutor de corrente; 

 amperímetro; 

 semicondutor para chaveamento instantâneo; 

 contator; 

 IED e/ou controlador lógico programável (CLP). 

 

Os elementos integrantes do sistema deverão ser instalados no interior de 

cubículos que atendam as prescrições citadas em item específico. 

O sistema de curto-circuitamento entre terras estará integrado ao Sistema Digital 

da Retificadora da estação através de canais de comunicação apropriados, permitindo 

desta forma que as informações sejam transmitidas adequadamente às instâncias 

remotas de supervisão e controle (PCE e CCO). 

Deverá ser demonstrada a impossibilidade de fornecimento de curto-circuitadores 

que contenham as unidades IEDs, e se não houver dispositivos eletrônicos que se 

enquadrem ao padrão IEC 61850 para este caso, o curto-circuitador deverá ser inserido 

na rede de “switches” ópticos através de “gateways” ou terminais remotos inteligentes 

(RTU´s) de padrão industrial. O sistema de 750 Vcc não deverá ter perda de 

desempenho. De qualquer forma, todas as informações referentes ao curto-circuitador 

(alarmes, eventos, tensão entre negativo-terra etc.) deverão ser transmitidas às instâncias 

remotas de supervisão e controle (PCE e CCO). 
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O contatores, e os dispositivos semicondutores para chaveamento instantâneo, 

deverão ser dimensionados com capacidade suficiente para efetuar os fechamentos 

(curto-circuitamentos) sem sofrer danos em suas estruturas e aos componentes 

associados; deverão ser robustos e dimensionados para a classe de tensão 1.200 Vcc. A 

Contratada deverá efetuar o dimensionamento observando os parâmetros reais da linha e 

seu método construtivo. 

5.7.2. Características Funcionais e Operacionais 

Os curto-circuitadores deverão possuir níveis de ajuste de tensão e tempo para que 

se possa escolher os valores operacionais ideais. 

Deverá manter curto-circuitado o negativo e o terra durante um período ajustável 

de 0 a 300 segundos. Após este tempo, a interligação deverá ser desfeita e permanecer 

desta forma se a tensão estiver em níveis adequados. Caso a tensão ainda se mantenha 

elevada, o ciclo de equipotencialização deverá ser repetido; o limite de repetição deverá 

ser no máximo 5 vezes. 

Na persistência do problema, a Contratada deverá avaliar a possibilidade de 

manter o equipamento curto-circuitado até o fim da operação comercial, sendo que tal fato 

deve ser informado às instâncias superiores de supervisão remotas (PCE e CCO). 

Os equipamentos deverão permitir registro do tempo de atuação, das amplitudes 

das sobretensões e sobrecorrentes, bem como suas durações e quantidades, através de 

um contador e totalizador de operações. 

O sistema deverá prever a detecção de sobrecorrente e sobretensão “de 2º nível”, 

ou seja, fuga do positivo para o negativo ou terra. A ocorrência de tais faltas deverá gerar 

um sinal dedicado para abertura dos disjuntores extra rápidos associados aos circuitos 

em questão, bem como o envio das informações às instâncias superiores de supervisão 

remotas (PCE e CCO). 

Desta forma, os transdutores e equipamentos associados deverão possuir faixa de 

medição ajustável entre 0 e 900Vcc, bem como capacidade de monitoração de corrente 

adequada aos valores que serão observados durante a operação do sistema de tração 

elétrica. 

 

5.8. Sistema Digital da Retificadora (SDR) 
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5.8.1. Características Técnicas e Construtivas 

5.8.1.1. Descrição e Generalidades 

O Sistema Digital da Retificadora (SDR) é o sistema constituído pelas unidades de 

comando, controle, proteção, medição e aquisição de dados do sistema de tração elétrica. 

Será constituído pelos IED’s, pelos dispositivos digitais de controle dos disjuntores, relés 

de proteção e demais elementos necessários para execução destas funções. Deverá 

possuir arquitetura distribuída, associadas aos diferentes “bays” das subestações 

consideradas. 

As unidades associadas a cada "bay", denominadas IED's, deverão possuir 

interface óptica para formação de um barramento serial comum à rede IEC 61850, a qual 

estará conectado o PCE da estação. 

Deverão ser instaladas unidades IED's nos compartimentos de baixa tensão dos 

seguintes cubículos/painel:  

 cubículos da seccionadora bipolar de isolação do grupo retificador; 

 cubículos dos disjuntores extra rápidos; 

 cubículos das seccionadoras de isolação positivas e contatores de 

equalização; 

 cubículo da seccionadora de isolação negativa; 

 cubículo do curto-circuitador negativo-terra. 

 

É permitido o fornecimento de IED's que englobem as funções dos dispositivos 

digitais de controle dos disjuntores, desde que tais IED's possuam todas as funções e 

características citadas nos itens específicos. 

Os dispositivos digitais de controle dos disjuntores, relés de proteção e demais 

dispositivos que não se enquadrem no padrão IEC 61850, deverão ser inseridos na rede 

de “switches” ópticos através de “gateways” ou terminais remotos inteligentes (RTU´s) 

adequados, de padrão industrial, sendo que o sistema de tração não poderá apresentar 

perda de desempenho. 

Todos os equipamentos/dispositivos pertencentes ao SDR deverão apresentar 

sincronismo com relação à base horária disponibilizada pelo gerador de sincronismo 

descrito no Os IED's, que deverão estar nos compartimentos de baixa tensão dos 
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cubículos, deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as prescrições 

desta especificação e das normas ABNT NBR IEC 60529 e NBR 7116, e das normas IEC-

61850, IEC 60255-5, 60255-6, 60255-21-1, 60255-21-2, 60255-22-1, 60255-22-2, 60255-

22-3 e 60255-22-4, IEC 60297, IEC 60870-5-101, 60870-5-103 e 60870-5-104, IEC 

61131, IEC 61508, IEEE C37.20.2, NBR 14565 e IEEE 273, além de outras normas NBR 

e IEC onde aplicáveis, todas nas suas versões mais atualizadas. 

Deverá ser viabilizado o sistema supervisório remoto de comando e controle do 

sistema de tração em conjunto com o fornecedor do PCE. 

Deverá ser fornecedo um programa para análise de oscilografia e geração de 

histórico de eventos com resolução de tempo mínimo de 1ms para os eventos de falhas e 

para eventos de manobra, cuja aquisição de dados deverá ser feita através dos IED's e/ou 

dispositivos digitais de controle dos disjuntores, sendo tais informações enviadas ao PCE, 

com possibilidade de acesso das informações no CCO. 

O SDR deverá abranger, no mínimo, os seguintes elementos funcionais: 

 Sistema de aquisição de dados que coleta, transmite e armazena 

ocorrências; 

 Dispositivos de interfaceamento homem-máquina nos cubículos associados 

a cada “bay” para possibilitar comando e controle local do equipamento; 

 Lógicas de intertravamento necessárias para funcionamento seguro do 

sistema de tração. 

 

Deverá ser fornecido o sistema de proteção e de comando, controle e supervisão 

acima mencionados, viabilizando o comando e supervisão remotos no PCE e CCO. 

Deverá haver disponibilidade também para ajuste da proteção e alteração de 

lógicas através de programas específicos e IHM (interface homem-máquina) “off-line”, 

cujos arquivos resultantes deverão, através de um microcomputador portátil do tipo 

PC/Windows, serem transferidos ao sistema através de entradas disponíveis em cada IED 

e dispositivo digital de controle dos disjuntores. 

Para as funções consideradas vitais ao processo controlado, deverão ser previstas 

comunicações diretas para retaguarda via “hardware” (através de entradas e saídas 

digitais) entre IED's, entre IED's e dispositivos de controle digitais, entre IED's e relés de 

proteção etc. 
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O SDR será responsável pela aquisição dos valores de corrente e tensão do 

sistema. Serão utilizados transdutores de tensão e corrente conforme itens específicos 

deste documento. As medições deverão estar disponibilizadas localmente (cubículos), no 

PCE e no CCO. 

5.8.1.2. Comunicação Remota 

Toda a comunicação de dados entre os postos remotos de controle (PCE e CCO) e 

o SDR deverá ser feita através de canais de comunicação apropriados. 

Deverá ser prevista isolação galvânica através de comunicação óptica entre os 

diversos equipamentos/dispositivos do SDR e os switches ópticos. 

Os protocolos utilizados deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) O tempo decorrido entre a mudança de estado no equipamento em campo e 

sua apresentação ao operador do PCE deverá ser no máximo 2 (dois) segundos; 

b) De maneira análoga, o tempo decorrido entre o envio de um comando e sua 

atuação sobre os equipamentos de campo deverá ser no máximo, 2 (dois) segundos; 

c) Para a interface física entre a rede IEC 61850 e os sistemas de supervisão 

remotos, a Contratada deverá atender aos requisitos de interface com barramento tipo 

“Fast Ethernet”, conforme a norma IEEE 802.3, utilizando conectores tipo RJ-45. 

5.8.1.3. Relés de Proteção e IED's (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes) 

Os IED's são dispositivos padrão IEC 61850 e os relés são dispositivos que não se 

encaixam nos requisitos dessa norma. 

Os IED's, os relés e os seus acessórios devem ser dispositivos capazes de 

suportar, sem danos, uma sobrecarga permanente de 200% da corrente nominal, e de 

150% da tensão nominal. 

Cada IED e relé deverá ser provido de contatos independentes para operação, com 

capacidade para operar nas bobinas de abertura e fechamento de disjuntores, e contatos 

para sinalização e alarmes. 

A intervenção de cada IED e relé deverá ser sinalizada por “LED” ou dispositivo 

similar de fácil visualização. 

5.8.1.4. Condições de Operação 

As unidades constituintes do SDR deverão ser adequadas para o funcionamento 

contínuo com um mínimo de manutenção em ambiente de subestações e, portanto, 
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deverão ser submetidas a testes como os de isolação de tensão, teste de impulso, teste 

de interferência de alta frequência de acordo com as normas IEC 60255-5, 60255-6 ou 

equivalentes. 

Todos os equipamentos, considerados como Sistemas Eletrônicos Programáveis, 

tais como computadores, microcontroladores, controladores lógicos, entre outros, deverão 

seguir as recomendações das normas IEC 61508 e EN 50128, de modo a serem 

garantidas as condições de “falha segura”, ou seja, em caso de falha, travamento, 

inconsistência, inicialização, etc., os equipamentos e os “softwares” não poderão pôr em 

risco a segurança de pessoas e ou equipamentos. 

5.8.1.5. Blindagem e Aterramento 

Todos os gabinetes, bastidores e cabos de comando e controle deverão possuir 

isolação galvânica, aonde for necessário, para segurança do pessoal de operação e 

manutenção, inclusive entre os cabos provenientes do campo e os módulos eletrônicos 

dos gabinetes. 

O sistema deverá ser imune às influências de campos ou interferências 

eletromagnéticas dos sistemas adjacentes, das descargas atmosféricas, dos ruídos de 

radiofrequência, e das fontes internas ou externas capazes de afetar a operação normal 

do Sistema. 

Em especial, todas as interligações de comunicação entre painéis aterrados no 

potencial da estação e cubículos de 750 Vcc devem ser realizados através de cabos 

ópticos. 

5.8.1.6. Fornecimento de “Softwares” 

Deverá ser fornecido também um “software” para ser usado em um 

microcomputador portátil, do tipo “Notebook”, possibilitando as seguintes funções locais 

aplicáveis em todas as subestações: 

 Programação "off-line" do SDR; 

 Programas básicos para tratamento de quantidades analógicas; 

 Ferramentas necessárias à manutenção e parametrização de todos os 

equipamentos. 
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5.8.1.7. Painel do SDR 

O painel deverá atender, sempre que cabível, as características técnicas e 

construtivas citadas na seção referente aos cubículos 750Vcc. O painel deverá, 

obrigatoriamente, possuir portas frontal e posterior. 

5.8.1.8. Sinais do SDR 

Os diversos sinais gerados nos equipamentos instalados “em campo” serão 

transmitidos do SDR para o PCE e CCO. Os sinais de comando fluem pelo sentido 

inverso. 

As informações e sinais existentes no SDR serão aqueles provenientes ou 

enviados aos cubículos das subestações retificadoras. Desta forma, deverão ser 

contemplados o comando remoto e a monitoração dos retificadores, disjuntores extra 

rápidos, seccionadoras, contatores, disjuntores auxiliares, relés de proteção, transdutores, 

entre outros elementos que farão parte do sistema 750Vcc. 

A relação a seguir é orientativa e representa uma indicação mínima dos sinais que 

trafegarão pelo SDR. 

 Comando (abertura e fechamento dos equipamentos de manobra); 

 Estado (disjuntores/contatores/seccionadores abertos, fechados e “em 

movimento”); 

 Posição (disjuntores inseridos, extraídos e “em posição de teste”); 

 Alarmes (leves e graves associados às diversas funções de proteção e 

monitoramento existentes nos equipamentos do sistema); 

 Eventos (associados às mudanças de “status” dos diversos elementos 

constituintes do sistema); 

 Presença de tensão (barramentos, tramos elétricos, polos dos disjuntores e 

seccionadoras etc.); 

 Posição de chaves comutadoras (chaves local/remoto, chaves teste de via 

etc.); 

 Diagnose (funcionamento inadequado dos IEDs e dispositivos eletrônicos, 

entre outros); 

 Específicos (teste de via, curto-circuitador negativo-terra, manivelas 

inseridas para manobra manual das seccionadoras etc.); 
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Analógicos (tensão CC na saída dos retificadores, corrente total da retificadora, 

corrente individual em cada disjuntor extra rápido, medição de tensão entre potencial da 

via e terra estrutural, curvas associadas às funções de proteção dos disjuntores extra 

rápidos etc.). 

Os sinais analógicos deverão ser digitalizados com no mínimo 12 bits de resolução. 

Deverão ser adquiridos com taxa de amostragem e precisão suficientes para uma clara 

interpretação dos resultados, possibilitando também que sejam geradas análises 

oscilográficas das faltas ocorridas no sistema. 

5.8.1.9. Características Funcionais e Operativas 

No caso de queda do SDR as entradas e saídas deverão permanecer no último 

estado, ficando inoperante apenas as funções de comando e de supervisão remotos, 

permanecendo o controle local e o funcionamento do sistema. 

O SDR deverá fazer a análise de consistência de todo comando remoto, 

bloqueando-o se o intertravamento, implementado na forma de “software”, assim o 

determinar. Os Intertravamentos vitais também deverão ser implementados na forma 

convencional, através de relés eletromecânicos que, neste caso, desempenharão uma 

função de retaguarda. 

O SDR deverá ter, dentre outras, as seguintes funções principais: 

5.8.1.10. Grupo Retificador 

 Execução de toda a lógica de controle dos equipamentos internos aos 

cubículos das pontes retificadoras; 

 Execução das lógicas de intertravamento e bloqueio, com retaguarda 

através de relés eletromecânicos para bloqueios de segurança; 

 Execução de auto diagnose do retificador; 

 Aquisição de dados analógicos para supervisão remota da corrente e tensão 

do retificador. 

 

5.8.1.11. Cubículos das Seccionadoras Bipolares de Isolação do Grupo Retificador 

 Execução de toda a lógica de controle e comando dos equipamentos 
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internos aos cubículos, incluindo sequência de manobras para abertura e fechamento da 

seccionadora; 

 Execução das lógicas de intertravamentos e bloqueios, com retaguarda 

através de relés eletromecânicos para bloqueios de segurança; 

 Execução de auto diagnose dos equipamentos. 

5.8.1.12. Cubículo dos Disjuntores Extra rápidos 

O SDR será responsável por: 

 Execução da lógica de controle e comando dos equipamentos internos aos 

cubículos, incluindo sequência de manobras para abertura e fechamento de disjuntores; 

 Execução das lógicas de intertravamentos e bloqueios, com retaguarda 

através de relés eletromecânicos para bloqueios de segurança; 

 Aquisição de dados analógicos para supervisão remota das correntes que 

circulam pelos disjuntores extra rápidos. 

 Execução de auto diagnose dos equipamentos. 

5.8.1.13. Cubículos das Seccionadoras de Isolação Positivas e Contator de 

Equalização 

 Execução de toda a lógica de controle e comando dos equipamentos 

internos aos cubículos, incluindo sequência de manobras para abertura e fechamento das 

seccionadoras; 

 Execução das lógicas de intertravamentos e bloqueios, com retaguarda 

através de relés eletromecânicos para bloqueios de segurança; 

 Execução de auto diagnose dos equipamentos. 

5.8.1.14. Cubículo da seccionadora de isolação negativa 

a) Execução das lógicas de intertravamentos e bloqueios, com retaguarda 

através de relés eletromecânicos para bloqueios de segurança; 

b) Execução de auto diagnose dos equipamentos. 

5.8.1.15. Características Gerais 

 Aquisição e envio de eventos relacionados aos curto-circuitadores negativo-

terra; 

 Condensação dos sinais de alarmes; 
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 Recebimento (comandos) e envio (posicionamento, alarmes e analógicos) 

de sinais ao PCE e CCO. 

 

Deverá ser previsto para os dispositivos do sistema rotinas de auto diagnose em 

tempo real, capazes de indicar os defeitos internos. Em caso de ocorrência de defeito, 

deverá ser enviada sinalização para o PCE, indicando com exatidão qual é o problema 

apresentado. 

Todo comando ou mudança de estado de equipamentos deverá ser verificado 

quanto à consistência do recebimento ou da ordem de acionamento, a fim de evitar 

comandos ou sinalizações devidos aos sinais espúrios, aonde for vital à segurança do 

sistema. 

Para o recebimento de sinais deverá existir um programa que verifique a 

permanência do sinal na entrada de modo a rejeitar os sinais espúrios. 
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6. REQUISITOS DE ACEITAÇÃO ESPECÍFICOS 

 

6.1. Geral 

Deverão ser atendidas todas as orientações sobre requisitos gerais, inspeção e 

testes em fábrica, testes de pré-comissionamento e comissionamento e Ensaios do 

Transformador e Retificador e recebimento operacional dos sistemas, conforme 

especificado nesta especificação técnica e no documento: ET – Especificação Técnica de 

Requisitos Gerais de Fornecimento.  

Para tanto será gerado toda uma sequência de testes que deverão ser planejados 

e realizados conforme definido nesta especificação técnica. Estes testes deverão seguir 

as sequências expostas nas seções deste documento. 

 

6.2. Testes de Fábrica 

6.2.1. Ensaios do Transformador e Retificador 

Os ensaios do grupo transformador-retificador deverão ser consistentes conforme 

as normas IEC 60146 e NBR 9112, aplicados sobre pelo menos um grupo. Será 

obrigatória a emissão de um relatório oficial demonstrando como os testes foram 

realizados e indicando os valores encontrados, relacionando-os com os limites 

estabelecidos pelas normas pertinentes. 

6.2.1.1. Ensaios do Transformador 

Os ensaios nos transformadores são constituídos por ensaio de rotina (executados 

em todas as unidades do fornecimento) e ensaio de tipo (executado em apenas uma 

unidade). 

 

6.2.1.1.1. Os ensaios de rotina obrigatórios são os seguintes: 

 Resistência elétrica dos enrolamentos; 

 Relação de tensões; 

 Resistência do isolamento; 

 Polaridade; 

 Deslocamento angular e sequência de fases; 

 Perdas (em vazio e em carga); 
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 Corrente de excitação; 

 Impedância de curto-circuito; 

 Ensaios dielétricos: 

o Tensão aplicada; 

o Tensão induzida. 

 Descargas Parciais; 

 Verificação do funcionamento dos acessórios: 

o Comutador de derivações sem carga; 

o Sistema de proteção térmica. 

 

6.2.1.1.2. Os ensaios de tipo obrigatórios são os seguintes: 

 Testes de perdas; 

 Teste de elevação; 

 Fator de potência do isolamento; 

 Elevação de temperatura; 

 Tensão suportável nominal de impulso atmosférico; 

 Nível de ruído 

Os ensaios citados nesta seção deverão ser executados conforme as normas NBR 

5356, NBR 9112, IEC 60146 e IEC 60310. 

6.2.1.2. Ensaios do Retificador 

Os ensaios nos retificadores são constituídos por ensaio de rotina (executados em 

todas as unidades do fornecimento) e ensaio de tipo (executado em apenas uma 

unidade). 

Os ensaios de rotina obrigatórios são os seguintes: 

 Determinação da queda de tensão, corrente inversa e tensão inversa em 

todos os diodos 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) conforme norma EN 50123 

 Tensão de impulso (Uni) conforme norma EN 50123 

 Tensão aplicada entre os circuitos auxiliares e a massa, 60Hz, durante 

minuto 2 kV 
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6.2.1.2.1. Os ensaios de tipo obrigatórios são os seguintes: 

 Testes de perdas; 

 Teste de elevação de temperatura. 

 

Os ensaios citados nesta seção deverão ser executados conforme as normas IEC 

60146 e NBR 9112. 

Deverão ser efetuados ensaios para comprovar se os materiais e componentes 

empregados correspondem ao requisitado nas especificações segundo as normas ASTM, 

ABNT, IEC e DIN. 

Como exemplo cita-se: determinar a condutibilidade do cobre conforme norma 

ASTM B193 e determinar as características dos materiais isolantes conforme norma 

ASTM D709. 

 

6.2.2. Ensaios dos Cubículos de 750 Vcc e Seccionadoras 

6.2.2.1. Ensaios Sobre os Materiais 

Os cubículos de 750 Vcc e seus equipamentos internos deverão ser projetados, 

construídos e ensaiados de acordo com as prescrições da norma EN50123. 

Deverá ser relacionado os ensaios que serão realizados em todos os materiais e 

produtos acabados, a fim de garantir que estes estejam de acordo com as Normas 

constantes no documento : “Características e Requisitos Gerais do Projeto e do 

Fornecimento do Sistema de Energia” e nesta especificação ou outras propostas pela 

Proponente, devendo indicar as Normas e/ou Recomendações a serem aplicadas. 

Em particular deverão ser realizados os seguintes ensaios: 

 Para o cobre: determinação da condutibilidade conforme ASTM B193. 

 Para materiais isolantes: ensaios conforme ASTM D709 para isolantes 

laminados termofixos. 

6.2.2.2. Ensaios de Tipo 

Deverão ser fornecidas cópias dos certificados oficiais de Ensaios de tipo, 

efetuados em laboratório qualificado, indicando a Norma aplicável em cada caso. O 

protótipo deverá ter características idênticas às dos equipamentos. 
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Em particular, para uma seccionadora de cada tipo deverão ser realizadas as 

provas de aquecimento em regime nominal, sobrecarga e em corrente máxima de curto-

circuito. 

6.2.2.3. Ensaios de Rotina 

Todos os equipamentos deverão ser completamente instalados e controlados 

quanto às dimensões, funcionamento, esmero de fabricação e instalação. Cada 

equipamento deverá, portanto, ser submetido aos ensaios previstos pelas Normas 

citadas, ou equivalentes. 

 

6.2.2.3.1. Para os cubículos deverão ser realizados os seguintes ensaios (IEEE 
C37.20.1): 

 Exame visual e dimensional para se verificar o esmero da fabricação, 

qualidade das chapas metálicas, revestimento de proteção contra corrosão, pintura, 

colocação e fixação dos elementos e componentes, etc.; 

 Ensaio dielétrico conforme os valores indicados nas normas; 

 Ensaio mecânico de operação para se verificar o funcionamento normal de 

todas as janelas basculantes, unidades removíveis, intertravamentos, etc. 

 

6.2.2.3.2. Para as seccionadoras deverão ser efetuadas as seguintes provas: 

 10 (dez) manobras de abertura e fechamento consecutivas com comando 

manual, sob tensão de 900 Vcc em vazio; 

 Prova do funcionamento correto dos sistemas de bloqueio; 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) conforme norma EN 50123; 

 Prova dielétrica entre o circuito do motor e a massa sob uma tensão de 1500 

V, 60 Hz durante 1 (um) minuto; 

 Prova dielétrica entre os circuitos auxiliares e a massa sob tensão de 2000 

V, 60 Hz, durante 1 (um) minuto; 

 

6.2.2.3.3. Para os transdutores de tensão: 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) conforme norma EN 50123 
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 Tensão máxima suportável entre os circuitos secundários e a massa durante 

1 min. a 60 Hz 2 kV 

 Tensão de impulso (Uni) conforme norma EN 50123 

 Verificação do erro de relação (+1%) com variação da tensão nominal na 

faixa de 0 -120%. 

 

6.2.2.3.4. Para os transdutores de corrente: 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) conforme norma EN 50123 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos secundários e a massa durante 

1 min. a 60 Hz 2 kV 

 Tensão de impulso (Uni) conforme norma EN 50123 

 Verificação do erro de relação com variação da corrente nominal na faixa de 

10 - 120%; 

Para os dispositivos de controle de isolamento todos eles deverão ser 

completamente controlados quanto às dimensões, funcionamento, esmero de fabricação 

e instalação. Cada equipamento elétrico e peça de equipamento deverão, portanto, ser 

submetido aos ensaios de aceitação previstos e sujeitos à aprovação. 

 

6.2.2.3.5. Em particular deverão efetuar-se as seguintes provas: 

 Ensaio de controle de todos os circuitos do dispositivo para verificar se todas 

as conexões foram realizadas corretamente; 

 Ensaio de calibração de todos os componentes que necessitarem de ajuste; 

 Ensaio de operação do dispositivo completo; 

 Ensaio dielétrico entre os circuitos auxiliares e a massa, sob uma tensão de 

2000V, 60 Hz durante 1 (um) minuto. 

 

6.2.3. Ensaios nos Disjuntores Extra rápidos, Contatores de Equalização e Curtos-

Circuitadores Negativo-Terra 

6.2.3.1. Ensaios sobre os Materiais 

Deverão ser efetuados ensaios tecnológicos para comprovar se os materiais 
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empregados correspondem ao estipulado nas presentes Especificações Técnicas, 

segundo as Normas ABNT, ASTM e EN 50123. 

6.2.3.2. Ensaios de Tipo 

Deverão ser realizados, sobre pelo menos uma unidade do fornecimento, os 

seguintes ensaios de tipo. 

 Ensaio de corrente nominal em regime contínuo, para determinação da 

temperatura, em condições semelhantes às de instalação; 

 Ensaio de interrupção da máxima corrente de curto-circuito; 

 Ensaio das correntes de sobrecarga. 

 

Não serão aceitos certificados de testes realizados há mais de 10 (dez) anos. 

 

6.2.3.3. Ensaios de Rotina 

Deverão ser realizados, sobre todas as unidades do fornecimento, além dos 

demais ensaios previstos nas Normas, os seguintes ensaios de rotina: 

 Ensaio de controle dos circuitos secundários e de controle para verificar se 

todas as conexões desses circuitos foram realizadas corretamente; 

 Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60 Hz (Ua) conforme norma EN 50123 

 Tensão de impulso (Uni) conforme norma EN 50123 

 Ensaio dielétrico entre os circuitos de comando e a massa, com uma tensão 

de 2000 V, 60 Hz, durante 1 (um) minuto; 

 Ensaio dielétrico entre os circuitos auxiliares e a massa, com uma tensão de 

2000 V, 60 Hz, durante 1 (um) minuto; 

 Ensaio dielétrico entre os circuitos de comando e os circuitos auxiliares, com 

uma tensão de 2000 V, 60 Hz, durante 1 (um) minuto; 

 Ensaio de operação dos disjuntores/contatores compreendendo: 

a. Cinco manobras de fechamento e cinco de abertura, com a mínima tensão 

de controle; 

b. Cinco manobras de fechamento, cinco de abertura e cinco operações de 

disparo com a tensão máxima de controle. 
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 Ensaio de calibração, compreendendo todas as proteções do disjuntor e dos 

dispositivos de proteção associados; 

 Deverão também ser efetuados testes nos dispositivos de bloqueio 

mecânico. 

 

6.2.4. Ensaios do Sistema Digital da Retificadora (SDR) 

6.2.4.1. Ensaios sobre os Materiais 

Deverá ser relacionado todos os ensaios que serão realizados em todos os 

materiais e produtos acabados, e fornecer relatório destes e de outros ensaios que a 

Contratante julgar necessários, a fim de garantir que os mesmos satisfaçam aos 

especificações citadas neste documento e no documento: ET – Especificação Técnica de 

Requisitos Gerais de Fornecimento. 

  

6.2.4.1.1. Ensaios de Tipo 

Para cada tipo de equipamento microprocessado ofertado do SDR nos cubículos e 

no painel PCE, deverá ser fornecedo o certificado dos ensaios de tipo realizados em 

laboratório qualificado sobre um protótipo de idênticas características e conforme prescrito 

na seção 5.2 da Norma IEEE C37.20.1, IEC ou EN. 

 

Para o SDR deverão ser apresentados certificados de ensaios de tipo: 

 Teste de Tensão de Impulso: 

 Tensão de 5kV (pico), onda 1,2/50μs, 0,5J, com três descargas positivas e 

três negativas, com intervalo de 5 s, de acordo com a IEC 60255-5; 

 Teste de surto (conforme Norma IEEE C37.90.2 ou similar); 

 

Medições da Resistência de Isolamento: 

A resistência deve ser determinada quando tiver sido atingido o regime permanente 

e ao menos 5 segundos após aplicação da tensão de corrente contínua de 

aproximadamente 500 V, conforme norma ABNT NBR 7116; 

 Teste de Alta Frequência (1Mhz): 

Tensão de 2,5 kV (pico), 1MHz, com 400 descargas por segundo, durante 2 s, de 
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acordo com a IEC 60255-22-1, classe III; 

 Teste Dielétrico: 

 Tensão de 2 kV, 60 Hz, durante 1 minuto, conforme IEC-60255-5; 

 Teste de Descarga Eletrostática: 

Tensão de 8 kV (pico), 5/30 ns, 10 descargas positivas, com intervalo de 1 s, 

conforme IEC 60255-22-2, classe III; 

 Teste de Interferência Eletromagnética: 

Teste com rádio portátil (“walkie-talkie”) nas frequências de 68 a 87 MHz, 146 a 174 

MHz e 420 a 470 MHz, de acordo com a IEC 60255-22-3, classe III; 

 Teste de Transitórios Rápidos: 

Tensão de 2 kV (pico), 5/50 ns, 5 kHz, 4 mJ por descarga, de acordo com a IEC 

60255-22-4, classe III; 

 Teste de Vibração em Serviço: 

Para frequências abaixo de 60 Hz, o deslocamento deverá ser 0,035 mm (pico), e 

para as superiores a 60 Hz, a aceleração deverá ser 0,5 g (pico), de acordo com a IEC 

60255-21-1, classe 1; 

 Teste de Vibração durante Transporte: 

Para frequência abaixo de 8 Hz, o deslocamento deverá ser 7,5 mm (pico). Para 

frequência entre 10 e 150 Hz, a aceleração deverá ser 2 g (pico), de acordo com a IEC 

60255-21-1, classe 2; 

 Teste de Impacto em Serviço: 

Três impactos em cada direção, com aceleração de 5 g e duração de 11 ms, de 

acordo com a IEC 60255-21-2, classe 1; 

 Teste de Impacto durante Transporte: 

Três impactos em cada direção, com aceleração de 15 g e duração de 11 ms, de 

acordo com a IEC 60255-21-2, classe 1; 

 Teste de Condições Ambientais: 

Funcionamento durante 48 horas, com temperatura ambiente de 55 ºC e umidade 

relativa de 95%, de acordo com a VDE/DIN Humidity classe F. 

 Teste de Consumo: 

Verificação dos consumos nominais das fontes com instrumentos convencionais 

(sem norma). 
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6.2.4.2. Ensaios de Rotina 

Com referência aos ensaios de rotina prescritos na seção 5.3 da Norma IEEE 

C37.20.1, IEC ou EN em particular, deverão ser efetuados os seguintes controles no SDR 

(cubículos e painel PCE): 

 Exame visual e dimensional para verificar esmero da fabricação, qualidade 

das chapas metálicas, revestimento de proteção contra corrosão, pintura, colocação e 

fixação dos componentes, etc. 

 Verificação da correspondência da fiação com a indicada nos desenhos 

esquemáticos; 

 Ensaios de funcionamento simulado; 

 Verificação do ajuste dos instrumentos de medição; 

 Ensaio de sobrecarga dos relés e instrumentos; 

 Ensaio de tensão aplicada durante 1 (um) minuto, 2000 V, 60 Hz, para todos 

os circuitos; 

 Medição da resistência de isolamento conforme Norma NBR IEC 60439-1 ou 

outra mais restritiva. 
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7. SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE TRAÇÃO 

 

7.1. Objetivo 

O objetivo deste item é definir as necessidades de simulação envolvendo a 

circulação de trens, o dimensionamento de subestações retificadoras e o fluxo de corrente 

na rede aérea e nos sistemas objeto deste Fornecimento. 

Desta forma, cabe ao responsável pelo fornecimento e atendimento de todos os 

itens descritos a seguir, bem como a apresentação de um documento final utilizando os 

recursos e ferramentas objetos deste item, dados sobre o seu sistema. 

 

7.2. Simulação e Dimensionamento do Sistema de Alimentação Elétrica de Tração 

As abrangências dos serviços devem incluir o desenvolvimento dos seguintes 

módulos de simulação: 

 

7.3. Simulação para Dimensionamento do Sistema de Tração Elétrica 

Deverão ser elaborados relatórios apresentando, de forma clara e objetiva, todos 

os critérios de dimensionamento considerados, quando da análise do sistema de 

alimentação e distribuição de energia elétrica em corrente contínua. 

Para a elaboração da análise do sistema elétrico deverão ser processados, no 

mínimo, os seguintes casos de cada etapa do sistema de simulação: 

 

7.4. Simulação de Marcha 

As informações relativas aos sistemas não abrangidos por este escopo, relativas 

aos trens e ao sistema de trafego serão fornecidas posteriormente durante o projeto 

executivo. 

Nesta simulação devem ser considerados os dados mais importantes da marcha e 

do trem, mas não se limitando a eles, tais como: 

a) Massa própria dos carros e de passageiros 

b) Curvas Características do Motor de Tração 

c) Formação dos trens 

d) Tempos de parada nas estações e de reversão nos extremos da linha 
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e) Aceleração e desaceleração 

f) Movimento sobre rampas e curvas do traçado 

g) Esforços de propulsão, frenagem e resistência ao movimento. 

h) Tensão de alimentação dos trens 

i) Correntes do motor e de linha (valor instantâneo, médio, eficaz em função do 

tempo e/ou em função de intervalo de integração pré-fixado) 

j) Potência (valor instantâneo, médio, eficaz em função do tempo e/ou em 

função de intervalo de integração pré-fixado) 

k) Velocidade e restrições de velocidade 

l) Posição quilométrica e observações 

 

Deverá ser possível estabelecer as seguintes condições de marcha, dentre outras: 

 

7.4.1. Marcha Máxima 

Carregamento em 100% do máximo admissível ao longo de todo o percurso (ida e 

volta, incluindo o tempo de percurso e manobra nos terminais), com máximas 

capacidades de desempenho. A máxima capacidade de desempenho deverá considerar a 

velocidade limite interestações igual à velocidade máxima permitida pela via e trem, e 

analogamente para a aceleração e desaceleração. 

 

7.4.2. Marcha Nominal 

Carregamento ao longo do percurso, com várias condições de carregamento 

operacional do trem, seguindo as projeções de carregamento estimadas. 

 

7.4.3. Marcha de Emergência 

Carregamento em 100% do máximo admissível ao longo de todo o percurso (ida e 

volta, incluindo o tempo de percurso e manobra nos terminais), com capacidade de 

desempenho operacional reduzida ao mínimo admissível, permitindo ainda, executar a 

evacuação de passageiros do sistema de transporte. 
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7.5. Simulação do Sistema Elétrico 

A simulação do sistema elétrico deverá ser desenvolvida com o objetivo de 

fornecer em intervalos selecionados de integração, as correntes, tensões e potências em 

todos os barramentos de CC, alimentadores de CC e rede aérea. 

Deverá fornecer as maiores quedas de tensão por trechos no sistema em períodos 

escolhidos de tráfego de trens e nas condições operacionais normais e degradados, seja 

do trafego de trens, seja de falha da rede de corrente contínua (fora de serviço de uma 

subestação retificadora ou trecho de catenária). 

Deverá permitir ainda intervenção de modo a simular, falha em equipamentos e 

alteração na configuração dos equipamentos. 

 

7.6. Software de Cálculo de Curto-Circuito na Rede de Tração 

Este Software deverá calcular os valores da corrente de curto-circuito na rede de 

corrente contínua de tração em função do tempo, desde o instante inicial até as condições 

em regime permanente. 

O software deve permitir no mínimo os seguintes cálculos: 

 a corrente de curto-circuito no barramento de corrente contínua das SE’s 

retificadoras e as contribuições em corrente das duas retificadoras contíguas, bem como 

do próprio retificador alimentador da subestação considerada. 

 O curto-circuito em qualquer ponto da rede aérea do trecho compreendido 

entre duas subestações retificadoras que o alimentam. 

 A corrente passante por cada disjuntor das quatro subestações retificadoras 

mais próximas ao ponto de curto-circuito no trecho considerado em item anterior. 

O software deverá levar em conta, entre outros dados, a impedância equivalente de 

curto-circuito na rede de corrente alternada que alimenta o transformador/retificador, a 

tensão de alimentação do transformador, os parâmetros e valores envolvendo o 

transformador (resistência, reatância, etc.), os parâmetros dos retificadores, o tipo de 

retificação (hexafásica, dodecafásica), a regulação do grupo transformador-retificador, a 

contribuição dos inversores durante a regeneração dos trens, os parâmetros da rede de 

corrente contínua, resistências, indutâncias, distâncias, etc. 
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7.7. Simulação para Dimensionamento e Localização das Subestações 

Retificadoras 

Este módulo deverá possibilitar a escolha da localização otimizada das 

subestações retificadoras da linha, levando-se em consideração as condições de queda 

de tensão máxima e potências demandadas, características da via, fornecendo todos os 

dados necessários. 

 

7.8. Arquivos de Dados 

O programa deverá prever o estabelecimento de arquivos de base de dados para 

consultas. Em especial deverão atender às seguintes necessidades: 

a) Arquivo do veículo 

b) Arquivo do motor 

c) Arquivo do traçado da linha 

d) Arquivo das limitações de velocidade 

e) Arquivo do programa de marcha 

f) Arquivo dos parâmetros de cálculo 

g) Arquivo de plano de simulação 

h) Arquivos de configuração do sistema de alimentação 

i) Arquivo em banco de dados relacional de cada simulação executada bem 

como as curvas e os dados de entrada 

j) Arquivo dos parâmetros elétricos do sistema, incluindo alimentadores, rede 

aérea e trilhos, impedâncias e potência dos transformadores retificadores, grupo de 

ligações dos transformadores, potência e características dos retificadores e inversores, 

etc. 

Os arquivos de entrada de dados referentes ao veículo e sua propulsão devem ser 

baseados em parâmetros básicos, tais como massa, comprimento do carro, número de 

carros motores e reboques, formação do trem, força de arranque e frenagem, curvas de 

esforço de tração x velocidade, esforço de frenagem x velocidade, etc. 

 

7.9. Apresentação da Saída de Dados 

A saída dos dados das simulações deverá ser feita de modo a atender às seguintes 
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exigências: 

a) Apresentação dos dados nas telas dos monitores, por meio de tabelas 

específicas para cada caso. 

b) Apresentação nas telas dos monitores das curvas principais relacionadas às 

simulações 

c) Impressão das tabelas específicas de cada caso simulado 

d) Impressão de curvas principais correspondentes aos vários parâmetros das 

simulações 

e) Apresentação de modelo representativo de movimentação da simulação de 

marcha na tela do monitor 

f) Apresentação em tela dos diagramas específicos de configuração dos 

sistemas 

de corrente contínua, com os respectivos fluxos de carga, sentido e indicação dos 

valores instantâneos, médios e eficazes. 

 

7.10. Análise dos Resultados Obtidos com as Simulações 

As simulações deverão prover subsídios suficientes que possibilitem a análise e 

conclusões sobre os resultados obtidos nas várias condições operacionais estabelecidas. 

Deverão ser gerados relatórios técnicos que apresentem, para cada item do 

sistema, uma análise quanto ao dimensionamento dos componentes principais. 

Tais relatórios deverão apresentar a folga ou deficiência de um determinado 

componente especificado, quando comparado aos resultados obtidos nas simulações, 

acompanhado de uma conclusão quanto à manutenção ou alteração do dimensionamento 

do componente sob análise. 

 

7.11. Exigências na Apresentação das Simulações 

As simulações deverão ser estruturadas em programas e manuais específicos, 

obedecendo, mas não se limitando, a seguinte apresentação: 

a) Os dados das simulações deverão ser fornecidos em ordem lógica e 

sequencial, com as devidas explicações de todo o formulário utilizado, com as 

considerações e hipóteses estabelecidas, citando as fontes de referência e, se possível, 

fornecendo cópia das mesmas. 
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b) Os programas deverão ser elaborados em Linguagem Universal de alto nível 

(tipo Pascal, Turbo Pascal, C, C++, Delphi, etc.) fornecidos com os respectivos diagramas 

de blocos, programas fonte e executáveis, de forma a permitir fácil compreensão, acesso 

e manipulação, por profissionais especializados. 

c) Os softwares de simulação fornecidos deverão ser validados por meio de 

testes exaustivos das múltiplas funções exigidas com a finalidade de oferecer 

consistência no processo interativo de utilização. 

d) As simulações deverão atender as premissas dos manuais específicos do 

usuário, com informações detalhadas para possibilitar a plena utilização dos programas 

sua fácil compreensão e aplicação. Idêntico requisito será exigido para os manuais de 

manutenção dos programas. 

e) Os programas de simulação deverão ser apresentados em arquivos 

específicos de maneira a atender os vários módulos que se relacionam entre si. 

Os arquivos deverão conter basicamente dados sobre os seguintes equipamentos: 

Trens: arquivo do veículo, arquivo do motor, arquivo de programa de marcha, 

arquivo de limitação de velocidade; 

Sistema de Alimentação Elétrica: arquivo dos parâmetros elétricos do sistema 

incluindo alimentadores de CC, rede aérea, circuito de retorno . 

 

7.12. Requisitos dos Produtos 

As simulações deverão ser desenvolvidas e fornecidas na forma de mídia 

magnética em 2 (duas) vias (original e back-up), em mídia óptica com alta capacidade de 

armazenamento, contendo os programas fonte, executáveis e biblioteca das unidades 

utilizadas. 

O software deverá ser desenvolvido para processamento em microcomputador 

compatível com a linha “PC”, configurado em ambiente operacional Windows. 

O software deverá ser o mais amigável possível com o usuário e a interface para 

interação Homem/máquina. 

Os manuais deverão conter a definição de todas as variáveis utilizadas, a descrição 

dos softwares e o modo de operação de todas as suas funções e comandos. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS 

 DO SISTEMA DE REDE AÉREA 
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1. OBJETIVO 

 

O objetivo desta especificação técnica é apresentar os requisitos para a elaboração 

do projeto executivo, montagem, fornecimento de materiais e equipamentos que 

comporão a Rede Aérea do Sistema de Alimentação Elétrica para a linha do Veículo Leve 

sobre Trilhos – VLT - na Via W3 do DF – Trecho Asa Norte a Asa Sul e Ramal Aeroporto 

e Pátios. 
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2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

Para efeito dos cálculos e definição de características dos equipamentos deverão 

ser considerados ambientes com variação de temperatura entre 0° C a 70° C e umidade 

relativa do ar entre 10% e 100% com poluição ambiental, chuvas ácidas e clima seco. 
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3. NORMAS APLICADAS 



 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

 CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization;  

 IEC: International Electrotechnical Commission;  

 ISO: International Standart Organization;  

 UIC: International Union of Railways;  

 Normas Regulamentadoras (MTE / SSST);  
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4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

 - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
 

 - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle Centralizado. 
 
 - ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Telecomunicações. 

 
 - ET - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Alta Tensão. 

 
 - ET - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Média Tensão 
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5. REQUISITOS DE INTERFACE COM O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA 

 

O Sistema de Alimentação Elétrica compreende as subestações retificadoras, seus 

controles e proteções, sendo a seguir serão apresentadas algumas informações referente 

a este sistema para conhecimento, dada sua interface direta com a Rede Aérea. 

O fornecimento de alimentação elétrica para a Rede Aérea do VLT, será através do 

Sistema de Tração, em 750Vcc a partir das subestações retificadoras. 

O Sistema de Tração fornecerá todos os equipamentos das subestações 

retificadoras, compostos de transformadores para os grupos retificadores e cubículos de 

750Vcc, contendo grupos transformadores retificadores a diodos de silício, seccionadoras 

bipolares, disjuntores extra rápidos, seccionadoras de isolação, contatores de 

equalização, seccionadoras de retorno, entre outros destinados à alimentação das vias 

operacionais. 

Estão incluídos no Sistema de Tração, todos os dispositivos de comando, proteção, 

controle, sinalização, transdutores, cabos de força e controle, conectores, chumbadores, 

eventuais filtros harmônicos que se façam necessários, desde as muflas terminais e/ou 

conectores necessários no primário do transformador até o cabeamento para conexão 

com as catenárias e as vias. Estão inclusos ainda os cabos de força em 750Vcc entre 

cubículos de retorno (alimentadores negativos) e trilhos de rolamento, bem como cabos 

de força em 750Vcc e conexão entre cubículos de saídas positivas (alimentadores 

positivos) e catenárias, exceto as seccionadoras da Rede Aérea. 

 

5.1. Cubículos 750Vcc 

Os dados técnicos: 

a) Tensão nominal – 750Vcc; 

b) Tensão máxima – 900Vcc; 

c) Tensão mínima – 500Vcc; 

d) Nível de isolamento - 1,2kVcc; 

e) Tensão máxima suportável entre os circuitos principais e a massa durante 1 

min. a 60Hz (Ua) - conforme norma EN 50123; 

f) Tensão de impulso (Uni) - conforme norma EN 50123; 
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g) Corrente de curto-circuito no barramento por 0,5 seg. - 80 Ka. 

 

5.2. Nobreak (UPS) 

Nas subestações retificadoras existirão Nobreaks com elementos eletrônicos, 

instalados em local com boa ventilação. O conjunto ou gabinete metálico deverá ser 

instalado e fixado de acordo com as instruções do fabricante com autonomia de 2 horas, 

que será dedicado ao comando e controle do sistema de Média Tensão e Tração. 

 

5.3. Testes da Malha de Terra 

Antes da conexão do Sistema de Tração com a Rede Aérea, deverão ser 

apresentados os certificados de que a malha de terra foi submetida aos testes listados 

abaixo, com o objetivo de verificar se a mesma foi projetada e construída segundo as 

prescrições das Normas IEEE 81 em sua versão mais recente: 

a) Medição de resistência ôhmica da malha de terra, utilizando o método volt-

amperímetro; 

b) Medição de potencial de toque nas estruturas metálicas dos equipamentos; 

c) Medição de potencial de passo nas proximidades; 

d) Medição do gradiente de potencial, considerando pelo menos 8 (oito) pontos 

(ou mais) nos diferentes sentidos (longitudinal, transversal e diagonal). Os pontos de 

medição deverão ser tomados a cada 1 (um) metro a partir da malha principal. 

e) Medição da resistividade do solo em 4 (quatro) pontos da malha principal 

(método Wenner). 

f) Medição do potencial de transferência nos equipamentos localizados a uma 

distância de até 4 (quatro) vezes a maior diagonal da malha principal. 

g) Para a realização dos testes na malha de terra, os seguintes cuidados 

deverão ser tomados: 

o O cabo guarda da linha de entrada que supre a subestação deverá estar 

desligado do cabo guarda da subestação. 

o A subestação deverá estar desligada para evitar interferência nas leituras. 

 

Todos os instrumentos e equipamentos necessários à realização dos testes 

deverão ser fornecidos pela Contratada. Após a realização dos testes, deverá ser 
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elaborado relatório técnico apresentando o resultado das medições e a conclusão a 

respeito dos testes. O relatórios técnico deverá ser assinado pelo Responsável Técnico 

pelos testes e enviado à Contratante. 

Se eventualmente algum dos valores medidos divergir do estabelecido em Norma, 

a Contratada deverá tomar 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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6. REQUISITOS DE PROJETO EXECUTIVO 

 

O Projeto executivo deverá ser elaborado em conformidade com as informações 

deste documento. 

A proponente poderá apresentar solução técnica diferente daquela utilizada para a 

elaboração deste documento, entretanto deverá comprovar que atende aos requisitos 

técnicos e operacionais descritos. 

Os quantitativos apresentados neste documento são orientativos de forma que o 

objetivo é permitir a orçamentação, portanto suas quantidades devem ser confirmadas na 

etapa de projeto executivo. 

Visando respeitar os requisitos mínimos de desempenho da Rede Aérea, o 

fornecedor deve desenvolver o projeto executivo e, caso necessário, deve alterar o 

posicionamento dos componentes ou adicionar estruturas complementares. 

 

Para elaboração dos projetos básico e executivo de instalação, serão elaborados de 

acordo com as especificações contidas no anteprojeto apresentado, e adequados de 

acordo com a melhor configuração para atender as necessidades de trabalho entre 

pantógrafo e rede aérea de tração;  

 

Serão elaborados os seguintes documentos:  

 

a) Planta de locação, fios e aterramento;  

b) Seções transversais de montagem;  

c) Caderno de peças;  

d) Lista de materiais;  

e) Índice de documentos;  

f) Procedimento de instalação/montagem;  

g) Procedimento de manutenção;  

h) As-Built;  

O proponente deve apresentar plano de trabalho para execução dos serviços 

específicos da rede envolvendo a instalação de todas as estruturas, postes, fio de contato 
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e rede de alimentação. Para atendimento deste item, o proponente deve abordar os 

seguintes tópicos: 

a) Recebimento, armazenamento, transporte e distribuição dos materiais; 

b) Cronograma de Execução; 

c) Planejamento para instalação de bases de concreto para postes metálicos 

ou de concreto; 

d) Planejamento para instalação de postes metálicos ou de concreto; 

e) Planejamento para instalação das estruturas para rede autocompensada; 

f) Planejamento para instalação de cabos alimentadores e para-raios; 

g) Planejamento para instalação do fio de contato; 

h) Planejamento para instalação das estruturas especiais. 

 

6.1. Requisitos do “Zig-Zag” nos trechos em linha reta 

A configuração básica em “zig-zag” (poligonação, ou também, desloque) nos 

trechos em linha reta deve ter uma varredura total transversal de 80 centímetros ao longo 

da barra de contato do pantógrafo. Esta varredura será completada em uma extensão 

equivalente a sete vãos consecutivos. Nos três primeiros vãos o deslocamento será feito 

em 400 mm para um dos lados e nos três últimos vãos o deslocamento será feito em 400 

mm para o lado oposto. Entre uma transição e outra haverá um vão intermediário onde o 

fio permanecera na faixa central, completando o ciclo de sete vãos. 

Nesta configuração o ângulo formado em cada um dos pontos de suspensão é da 

ordem de 1° o que permitirá a inclinação do suporte flexível em relação à vertical. 

A configuração básica que deve ser implantada em trechos em linha reta é 

mostrada na figura a seguir: 

 

 

Figura 1: Configuração da Poligonação em trechos retos 
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Nos trechos em curva a posição do suporte do fio de contato deve ficar, 

normalmente, deslocada em 400 mm em relação ao eixo da via permanente, no lado 

externo à curva. 

Desta forma o deslocamento transversal, em relação ao eixo da via permanente, 

poderá ter, no máximo, até 400 mm no lado oposto (interno à curva), no meio do vão, 

dependendo do raio de curvatura total da via. O deslocamento transversal total em todos 

os vãos de curva não poderá exceder os 800 mm estipulados. 

 

6.2. Requisitos da Rede nos trechos em curva 

A configuração básica que deve ser implantada nos trechos em curva é mostrada 

na figura a seguir: 

 

 

Figura 2: Configuração da Poligonação em trechos de curva 

A fixação dos cabos sintéticos aos postes deve ser feita em cintas de aço mole. 

São previstos dois tipos de cintas, uma do tipo leve com chapas de 6 x 38 mm para 

cargas até 750 kgf e outra do tipo pesado com chapas de 9,5 x 63 mm, para cargas acima 

de 750 kgf. As cintas devem ser confeccionadas em duas metades de diâmetros variados 

que são juntadas através de parafusos M16x70mm, tipo francês. A fixação do tubo de 2” 

dos braços de suspensão deve ser feita em cintas de aço específicas, dotadas de encaixe 

soldado para o tubo de aço. As cintas devem ser confeccionadas em duas metades de 

diâmetros variados que são juntadas através de parafusos M16x70mm, tipo francês. A 

chapa utilizada é de 8 x 110 mm. Quando da implantação da rede aérea, os diâmetros 

das braçadeiras devem ser revistos e ajustados de acordo com os diâmetros de 
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fabricação dos postes usados. Na instalação as cintas devem se ajustar perfeitamente à 

circunferência do poste, eliminando-se a possibilidade de esforços concentrados. 
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7. REQUISITOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES 

 

A seguir são apresentados os requisitos de montagem e instalação da Rede Aérea 

para o trecho definido. 

 

7.1. Altura da Rede Aérea e demais estruturas 

O fio de contato deve ser instalado a uma altura nominal de 5,5 metros. 

As demais estruturas devem respeitar um gabarito de 6,0 metros livres nas pistas 

de rolagem de veículos rodoviários, exceto nas regiões de cruzamentos com o VLT. 

Durante a etapa de Projeto Executivo estas informações devem ser confirmadas 

com as entidades, órgãos competentes e gabarito dos veículos. 

 

7.2. Instalação de Postes Metálicos 

a) A instalação dos postes metálicos deve utilizar flange acopladas às suas 

respectivas bases. 

b) Os postes metálicos com flange devem ser instalados de forma a não 

danificar a galvanização de proteção e pintura. 

c) As porcas dos chumbadores devem ser apertadas com o torque específico 

para cada diâmetro de rosca. 

d) Construção de bases de concreto para postes com flange onde forem 

necessárias. 

 

7.3. Instalação de Estruturas da Rede 

a) Instalação das estruturas pendulares de 0º a 2,5º (vãos em tangente) em 

cabos sintéticos de aramida, acoplados aos postes metálicos com flange ou de concreto. 

b) Instalação de estruturas pendulares de 0º a 2,5ºem braços de suspensão. 

c) Instalação das estruturas pendulares de 3º a 10º (vãos em curva) em cabos 

de bronze, cobre ou em cabos sintéticos de aramida, acoplados aos postes metálicos com 

flange ou de concreto. 

d) Instalação das estruturas pendulares de 3º a 10º (vão sem curva) em braços 

de suspenção; 
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e) Instalação das estruturas rígidas para vãos em tangente em cabos de 

bronze ou em cabos sintéticos de aramida, acoplados aos postes metálicos com flange ou 

de concreto; 

f) Instalação de estruturas de para-raios, acoplados aos postes metálicos com 

flange ou de concreto; 

g) Todas as estruturas de fixação dos fios trólei deverão ser locadas conforme 

as cotas indicadas no projeto executivo ou nos desenhos de Estruturas Típicas. 

 

7.4. Instalação de Entroncamentos de Rede 

a) Os fios de contato deverão ser ancorados diretamente nos postes de fim de 

linha através de dispositivo de ancoragem do fio trólei e tirante sintético de aramida, com 

seus respectivos assessórios; 

b) Após alocação, deverão ser instaladas duas presilhas, no ponto de 

cruzamento dos fios, para mantê-los encostados. 

 

7.5. Instalação dos Fios de Contato 

a) A altura nominal de instalação dos fios de contato deve ser de 5,50 m em 

relação ao topo do boleto dos trilhos do VLT; 

b) A flecha máxima do fio de contato deve ser de 100 mm ao longo de todo o 

trecho a temperatura de 30ºC. 

c) Os fios de contato devem ser instalados com um tensionamento inicial 10% 

superior da carga calculada para a temperatura ambiente; 

d) O tensionamento final deve ser de acordo com o especificado no projeto 

executivo, observando-se o alinhamento da linha de contato em zig-zag quando forem 

estruturas pendulares para tangente; 

e) Deve ser observada a altura de 5,50 m, entre o nível de alinhamento 

horizontal dos trilhos da via de rolamento e o ponto de contato com o fio de contato, nos 

trechos de altura padrão; 

 

7.6. Instalação de Circuitos de Saída das Subestações 

a) As conexões dos circuitos de saída das subestações para a rede de contato 

deverão ser feitas através de linha de dutos e cabos subterrâneos até o poste de saída e 
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de ligação com os fios de contato. Estão previstas as instalações de chaves 

seccionadoras de manobra, instaladas em cruzetas de madeira no poste de transição e 

de cabos alimentadores aéreos para conexões com os fios de contato. Estão previstos 

ainda dutos subterrâneos para a interligação do negativo até o centro da via de onde 

sairão os cabos negativos para interligação com os trilhos da via. 

b) As chaves seccionadoras deverão ser operadas manualmente através de 

hastes, montadas no poste de concreto ou de aço, para acionamento manual com 

manivela especifica a ser acoplada no mecanismo montado à altura de operação no solo. 

c) Deverá ser previsto um sistema de travamento, devidamente sinalizado, que 

impeça o acionamento quando um ou ambos os lados das chaves estiverem energizados. 
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8. REQUISITOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 

8.1. Postes de Concreto 

a) Os postes de concreto considerados na sustentação da rede aérea de 

contato ou de alimentação são de seção cônica em sua maioria de 14 metros de 

comprimento; 

b) A carga de trabalho dos postes previstos varia entre 400 até 1500 kgf 

aplicada a 0,30 m do topo; 

c) Os postes são fabricados de acordo com as normas técnicas da ABNT; 

d) A deflexão máxima dos postes, sob tração nominal de trabalho, varia de 

acordo com os fabricantes e não deve exceder a 3,5% do comprimento nominal do poste; 

e) A flecha residual após a aplicação de esforços referentes a 140% do valor 

da carga nominal, não deve ser superior a 0,35% do comprimento nominal do poste; 

f) A profundidade de instalação dos postes no solo é de 1,80 metros para os 

postes de 12 metros de comprimento. 

g) Na instalação dos postes nas calçadas urbanas o afastamento da face do 

poste em relação à guia da calçada não deverá ser inferior a 0,50 metros; 

h) As cavas e as fundações dos postes têm que atender as condições do solo 

encontrado; 

i) Nos casos de terrenos de resistência fraca, devem-se adotar fundações em 

concreto simples e a colocação de travessas de madeira ou de concreto na base do 

poste, sentido contrário ao esforço principal e na da parte superior, 0,20 metros abaixo do 

nível do passeio, no sentido do esforço principal. Os postes deverão ser re-aterrados e 

compactados com o próprio material escavado. A compactação poderá ser feita pelo 

processo manual, recomendando-se ainda o processo de socadores elétricos ou 

pneumáticos; 

j) O material excedente das escavações deverá ser removido das vias 

públicas. Os passeios das calçadas deverão ser reconstituídos de acordo com a sua 

forma original; 

k) Deverão ser previstos os usos de tampas de chapas metálicas contra 

acidentes, enquanto as cavas dos postes permanecerem abertas; 
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l) Para a confecção da base poderá ser utilizado um tubo de concreto, do tipo 

rede de esgoto, com 1,50 metros de comprimento e diâmetro interno da abertura de 0,80 

metros. O tubo deverá ser instalado na vala, devidamente nivelado e a terra ao seu redor 

deverá ser bem compactada. O poste deverá ser inserido no tubo, mantendo-se o espaço 

livre em seu redor, o qual deverá ser preenchido com areia molhada compactada. Os 

passeios das calçadas deverão ser reconstituídos de acordo com a sua forma original; 

m) O içamento dos postes deverá ser feito com guindaste tipo Munck ou 

semelhante, de capacidade adequada. No caso de colocação de postes entre as 

instalações existentes de alta tensão, a parte superior do poste deverá ser protegida com 

uma camisa de borracha isolante, que, posteriormente, deverá ser removida; 

 

8.2. Postes Metálicos 

a) Os postes metálicos a serem utilizados para sustentação da rede aérea 

poderão ser cônicos com oito, doze ou dezesseis faces e deverão ser dotados de um 

flange perfurado, soldada na base, para permitir a fixação através de chumbadores em 

bases de concreto. O comprimento nominal adotado no projeto básico é em sua maioria 

de 14 metros de comprimento e o diâmetro no topo do poste deverá ser de 76 mm para 

possibilitar o encaixe de luminárias padronizadas, para postes octogonais. Para postes 

com doze ou dezesseis faces o diâmetro do topo não deverá exceder 130 mm. Deverá 

ser empregado aço carbono, conforme Norma NBR NM 87 e a camada de galvanização, 

de acordo com a Norma NBR 6323, não deve ser inferior a 70 microns (550g/m²); 

b) Os postes metálicos deverão ser pintados com cor e tonalidade a ser 

estipulada pelo Contratante e deverão seguir as normas aplicáveis de pintura sobre área 

galvanizada; 

c) O ponto de aplicação da carga nominal será a 6,70 metros da base do poste 

e terão os seguintes valores: 400, 600, 800, 1400 e 2000 kgf. Na aplicação de uma carga 

de até 1,2 do valor da carga nominal a flecha não deverá exceder 3,5% do valor do 

comprimento nominal. Para uma carga de até 1,65 do valor da carga nominal, aplicada 

durante 5 minutos, a flecha residual, medida depois de 5 a 10 minutos após a retirada 

gradual da carga, não deverá exceder 7% da flecha medida ao fim de 5 minutos do 

carregamento; 
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d) Os flanges serão quadrados, terão 16 furos de diâmetro 30 mm e dimensão 

final de 650 mm para poste até 800 kgf e de 700 mm para poste de 1400 e 2000 kgf. A 

espessura da chapa deverá ser de 12,7 mm para flanges de 650 mm e 25,4 mm para 

flanges de 700 mm; 

e) A fixação dos postes metálicos deverá ser feita em bases circulares de 

concreto armado de diâmetro que varia de 1,00 a 1,20 m e profundidade total de até 3,20 

m. A parte superior, onde a flange do poste deverá ser aplicada, terá a forma quadrada de 

650 x 650 mm ou 700 x 700 mm, dependendo do tipo do poste, deverá ser dotada de 4 a 

12 chumbadores roscados, diâmetro 7/8” com porcas e arruelas, em forma de gancho na 

sua parte inferior, onde deverão estar inseridos no concreto em, pelo menos, 1,05 metros 

da superfície bruta da base acabada. 

 

8.3. Fio de Contato 

O fio de contato, também chamado fio trólei, é um fio sólido de cobre eletrolítico ou 

de bronze, classe "C”, ranhurado. A fabricação do fio trólei de cobre duro, obedece à 

especificação da ASTM-B47. A tensão nominal de operação da rede aérea é de 750Vcc. 

 

8.3.1. Características Eletromecânicas 

a) A seção nominal do fio de contato a ser adotado poderá ser de 152 mm²; 

b) Fio de contato seção transversal ranhurado, área de 152 mm², Ø nominal de 

14,6 mm; têmpera dura com resistência mínima à ruptura por tração de 34 kgf/mm², o que 

corresponde a 5168 kgf; condutibilidade mínima de 97,16% a 20ºC, densidade de 8,89 

g/cm³ a 20ºC, resistividade elétrica mínima de 0,017745 ohm.mm² por metro de fio a 20ºC 

e dureza Brinell de 95 HB; 

c) O tracionamento normal de cada fio trólei deverá ser de, no mínimo, 1200 

kgf a uma temperatura de 30º/C; 

d) A rede aérea deve ser composta por fio de contato duplo em toda a sua 

extensão. 
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8.3.2. Instalação e Manuseio 

a) O fio trólei deve ser acondicionado em bobinas de madeira, possuindo nos 

flanges todas as indicações referentes ao tipo, seção e quantidade de material nela 

contida; 

b) Cuidados especiais devem ser tomados na movimentação das bobinas, 

principalmente por ocasião das cargas e descargas, não se permitindo, durante o 

manuseio das bobinas, que sejam elas roladas ou lançadas ao solo, devendo-se usar 

nestas operações guinchos mecânicos ou hidráulicos; 

c) O desenrolamento dos fios de contato das bobinas, na fase de instalação é 

feito em “portas- bobinas” adequadas e equipadas com freios mecânicos ou hidráulicos, 

permitindo que os fios sejam instalados sob um pré-tensionamento, evitando-se que os 

mesmos toquem no chão ou em eventuais obstáculos; 

d) O pré-tensionamento de instalação deverá manter um a altura mínima nos 

cruzamentos das vias públicas, necessário à passagem de veículos, a fim de não 

acarretar maiores transtornos ao trânsito durante a fase de instalação; 

e) A sustentação provisória dos fios de contato, até que se faça o pré-

tensionamento e o tensionamento definitivo de operação, é feita em alças de fio de 

alumínio ou de cobre mole, presas aos suportes isolados e nos grampos de suspensão 

dos tirantes transversais e braços; 

f) As emendas provisórias do fio de contato podem ser feitas com o uso de 

dois grampos-paralelos (prensa fios), onde as pontas dos fios permaneçam na posição 

paralela; 

g) Durante o tensionamento dos fios trólei, é necessário que se faça uma 

correção das alças de fixação provisória, bem como das posições dos suportes de curva 

para o ponto de referência do projeto. Inicialmente os fios trólei devem ser tencionados 

com 10% a mais da carga calculada, soltando-se lentamente até chegar ao valor da 

tensão de instalação de acordo com a temperatura dos fios; 

h) Os fios trólei, na sua temperatura de instalação, deverão permanecer 

tencionados e ainda nas alças de sustentação provisória pelo prazo de 24 horas, para que 

os fios se ajustem às variações de temperatura desse período. Decorrido o prazo de 24 

horas, será feita uma verificação final da tensão de instalação, em função da temperatura, 

iniciando-se em seguida o serviço de grampeamento dos fios nos grampos de suspensão; 
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i) O tensionamento dos fios de contato deve ser realizado com o auxílio de um 

dinamômetro de tração com escala de 0 a 2500 kgf; 

j) O alinhamento da rede aérea deverá ser feito rigorosamente dentro do 

projeto de construção, sempre tomando como referência o alinhamento em relação ao 

eixo da via permanente, determinado em projeto; 

k) Durante o tensionamento dos fios trólei, as pontas em que se colocam os 

esticadores excêntricos ou grampos de aperto, serão cortadas nos comprimentos 

necessários para eliminação de sulcos ou rebarbas produzidas pela utilização dessas 

ferramentas; 

l) Nos casos das pontas de fio para emendas e conexões nos isoladores de 

seção isolantes, em que não se podem cortar a ponta, deve-se tomar cuidados especiais 

para se eliminar as ondulações ou rebarbas superficiais. Nestes casos é usual bater-se 

seguida e cuidadosamente com um macete de madeira na parte superior do fio de 

contato, ficando a sua parte inferior apoiada na sapata de um pedaço de trilho novo, até 

que se consiga a eliminação total das ondulações e rebarbas. Esta providência elimina a 

abertura de arcos pela passagem dos coletores de corrente; 

m) O grampeamento definitivo deverá ser realizado após o alinhamento dos 

suportes pendulares. O conjunto do grampo de suspensão com dois fios de contato 

deverá permanecer na posição paralela ao alinhamento dos trilhos do VLT de forma que o 

pantógrafo faça o contato com os dois fios, nos pontos de suspenção; 

n) O corpo do grampo de suspensão possui canaletas para a fixação da 

ranhura do fio e o aperto e feito através de parafusos de aço ou outro sistema de 

travamento. 

o) Para girar o fio de contato ranhurado até a posição de grampeamento 

poderá ser utilizado um alicate de pressão ou grifo. 

 

8.4. Suspensão Flexível 

No sistema flexível os fios de contato são suspensos por meio de suportes 

pendulares de forma a permitir a movimentação dos fios nos pontos de sustentação. 

Os suspensores pendulares nos trechos em linha reta em tangente possuem 

hastes isoladas e são acopladas por meio de olhais, possibilitando a sua livre 

movimentação. 
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Cada par de fios ou fio unitário é suspenso individualmente por meio de duas 

hastes paralelas, mantendo os grampos de suspensão na posição vertical. A fixação do 

suporte no tirante sintético ou no braço de suspensão é feita através de uma presilha 

ajustável de alumínio, ferro fundido galvanizado ou de bronze-alumio. O ajuste da 

compensação da inclinação dos tirantes é feito através da parte móvel inferior do suporte 

(bracinho com olhais para fixação das hastes isoladas). O ajuste desta peça deve manter 

o nível dos olhais na posição horizontal de forma que o grampo de suspensão do fio trólei 

permaneça na posição normalmente vertical. Para possibilitar a movimentação dos fios 

nos pontos de suporte em linha reta o conjunto com hastes paralelas devem permanecer 

inclinados em relação à vertical, na posição de descanso. Nesta configuração é criada 

uma composição de forças vetoriais, formada pelo vetor que representa o ângulo do fio 

trólei e o vetor que representa o peso relativo à média dos pesos dos vãos adjacentes. 

Com a passagem do pantógrafo coletor, que imprime uma força de 7 a 10 Kgf para cima, 

a composição de forças se altera com a movimentação do fio, mantendo a pressão contra 

fio mais estável. A configuração básica do suspensor, o ângulo e as cotas de instalação 

são discriminadas nas figuras abaixo. 
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Figura 4: Suspensor pendular tangente 

 

Os suspensores pendulares em curva possuem “puxadores” metálicos curvados, 

confeccionados com tubo de aço, diâmetro ¾, SCH 80, galvanizados a fogo e forjados 

nas extremidades para permitir a abertura de furações para suporte. Também possuem, 

na extremidade que fixa os fios de contato, suportes isolados com ajuste para manter 

nivelados os grampos que sustentam dois fios de contato. Para fixação do fio trólei 

singelo o ajuste de nivelamento não é necessário, tornando a construção do suporte 

isolado mais simples. 

Na extremidade oposta o puxador é fixado no suporte da curva através de um 

tirante sintético. 

A fixação do conjunto no tirante de bronze, cobre ou no braço de suspensão é feita 

através do suporte de curva que consiste em duas presilhas de bronze-alumínio fundido e 

duas barras de aço inoxidável. As barras são fixadas às presilhas por meio de pinos e 

parafusos formando uma estrutura triangular para fixação do tirante sintético. 
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A configuração básica do suspensor, o ângulo e as cotas de instalação são 

discriminadas nas figuras a seguir: 

 

 

Figura 5: Suspensor de curva longo até 5° simples de 1,70 metros de comprimento 
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Figura 6: Suspensor de curva longo até 10° longo de 1,70 metros de comprimento 

 

8.5. Estruturas 

8.5.1. Rede Simples em Linha Reta 

a) Estruturas Simples em tirantes transversais - Rígida. A estrutura é composta 

de duas cintas leves completas, dois terminais para cabo sintético, cabo sintético, uma 

presilha de alumínio e um grampo de suspensão para um ou dois fios de contato; 

b) Estruturas Simples em tirantes transversais - Flexível. A estrutura é 

composta de duas cintas leves completas, dois terminais para cabo sintético, cabo 

sintético, um suporte pendular em tangente e um grampo de suspensão para um ou dois 

fios de contato; 

c) Estruturas Simples em braços de suspensão - Flexível. A estrutura é 

composta de duas cintas leves completas, uma cinta para tubo 2”, um tubo de aço 2” 

galvanizado, SCH80 de 4,00, 5,00 ou 6,00 metros, quatro terminais para cabo sintético, 

cabo sintético, um suporte pendular em tangente para braço, um grampo de suspensão 

para um ou dois fios de contato. 
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8.5.2. Rede Simples em Curva 

a) Estruturas Simples em tirantes transversais - Flexível. A estrutura é 

composta de uma cinta pesada, dois terminais para cabo sintético, cabo sintético, um 

suporte pendular para curva simples ou dupla e um ou dois grampos de suspensão para 

um ou dois fios de contato; 

b) Estruturas Simples em braços de suspensão - Flexível. A estrutura é 

composta de duas cintas leves completas, uma cinta para tubo 2”, um tubo de aço 2” 

galvanizado, SCH80 de 4,00, 5,00 ou 6,00 metros, quatro terminais para cabo sintético, 

cabo sintético, um suporte pendular de curva simples ou dupla para braço e um ou dois 

grampos de suspensão para um ou dois fios de contato. 

 

8.5.3. Rede Dupla em Linha Reta 

a) Estruturas Duplas em tirantes transversais - Rígida. A estrutura é composta 

de duas cintas leves completas, dois terminais para cabo sintético, cabo sintético, duas 

presilhas de alumínio e dois grampos de suspensão para um ou dois fios de contato; 

b) Estruturas Duplas em tirantes transversais - Flexível. A estrutura é composta 

de duas cintas leves completas, dois terminais para cabo sintético, cabo sintético, dois 

suportes pendulares em tangente e dois grampos de suspensão para um ou dois fios de 

contato. 

 

8.5.4. Rede Dupla em Curva 

a) Estruturas Duplas em tirantes transversais - Flexível. A estrutura é composta 

de duas cintas pesadas, uma cinta leve, oito terminais para cabo sintético, cabo sintético, 

cabo de bronze ou cobre 7/16”, duas alças pré-formadas 7/16” com anilhas, dois suportes 

pendulares para curva simples ou dupla e dois ou quatro grampos de suspensão para um 

ou dois fios de contato; 

b) Estruturas Duplas em tirantes transversais – Flexível – Poste externo 

afastado. A estrutura é composta de uma cinta pesada, uma cinta leve, oito terminais para 

cabo sintético, cabo sintético, cabo de bronze ou cobre 7/16”, duas alças pré-formadas 

7/16” com anilhas, dois suportes pendulares para curva simples ou dupla e dois ou quatro 

grampos de suspensão para um ou dois fios de contato. 
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8.5.5. Rede Dupla Mista 

a) Estrutura dupla mista - curva interna. A estrutura é composta de uma cinta 

pesada, duas cintas leves, um balancim para cabo sintético, oito terminais para cabo 

sintético, cabo sintético, cabo de bronze ou cobre 7/16”, duas alças pré-formadas 7/16” 

com anilhas, um suporte pendular para curva simples ou dupla, um suporte pendular em 

tangente e dois ou três grampos de suspensão para um ou dois fios de contato; 

b) Estrutura dupla mista - curva externa. A estrutura é composta de uma cinta 

pesada, duas cintas leves, quatro terminais para cabo sintético, cabo sintético, um suporte 

pendular para curva simples ou dupla, um suporte pendular em tangente e dois ou três 

grampos de suspensão para um ou dois fios de contato. 

 

8.5.6. Rede Tripla em Linha Reta 

Estruturas Triplas em tirantes transversais – Rígida. A estrutura é composta de 

quatro cintas leves completas, quatro terminais para cabo sintético, cabo sintético, quatro 

presilhas de alumínio e três grampos de suspensão para um ou dois fios de contato. 

 

8.5.7. Isoladores de Seção 

Os isoladores de seção serão instalados diretamente nos fios de contato em frente 

a cada subestação para a isolação dos circuitos adjacentes, nas imediações dos 

entroncamentos e nos pátios para prever manobras de emergências. Consiste em uma 

peça isolante onde o fio trólei será ancorado em suas extremidades, através de entradas 

de ancoragens específicas, de forma a manter a continuidade mecânica da rede e 

isolação elétrica completa. Para a instalação de isolador de Seção individual para cada fio 

de contato de 152 mm² deverá ser prevista uma carga de ruptura mecânica compatível 

com a carga do fio trólei de 3.500 a 4.000 kgf e ensaio de tensão elétrica de 10kV, valor 

eficaz. Deverá possuir um dispositivo substituível que permita a passagem do pantógrafo 

sem ressaltos ou rebarbas. A montagem para instalação de dois Isoladores de Seção 

para dois fios de contato poderá fixar ambos os Isoladores em paralelo, através de 

parafusos ou suportes específicos. 
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8.5.8. Estrutura de Para-Raios 

a) Os para-raios deverão ser instalados a cada 500 metros ao longo da via, 

fixados através de cintas nos postes de sustentação da rede aérea. A estrutura é 

composta de um para-raios de 750 V, corrente de descarga nominal de 10kA, tensão 

mínima disruptiva em corrente contínua de 1200 Vcc completo com suporte, cabo de 

cobre nu de 70mm, conjunto de eletroduto de PVC 2” x 6 metros, conectores, caixa pré-

moldada de inspeção e haste de aterramento completa; 

b) A conexão do para-raios será feita individualmente para cada rede de 

contato através de cabo aéreo de cobre de 95mm², acoplado aos fios trólei em grampos 

de alimentação de bronze-alumínio; 

c) Esta configuração não utiliza o cabo de aço paralelo ao longo da rede de 

contato. 

 

8.6. Saída de Circuitos da Subestação 

a) Cabos subterrâneos. A conexão de alimentação dos circuitos positivos das 

Estações Retificadoras será feita através de oito cabos subterrâneos de cobre 400 ou 

500mm², 1kv, acondicionados em linha de dutos de PVC DE 5”, em envelopes de 

concreto de oito dutos, desde a subestação até o poste de transição, junto às redes de 

contato na via. Além da caixa de transição, junto ao poste de saída, deverão existir caixas 

de inspeção, no mínimo, a cada 60 metros; 

b) Poste de transição. O poste de transição será de concreto, 10,50 metros e 

1.000 kgf de carga nominal no qual serão instalados 8 dutos metálicos de 4” ou 5” a uma 

altura de 5 metros, provindo da linha de dutos subterrânea. Os cabos subterrâneos de 

cobre 500 mm² deverão atingir a saída dos eletrodutos metálicos com folga mínima de 2 

metros para conexões; 

c) Disjuntores principais. Haverá dois disjuntores e um equalizador na saída 

dos circuitos positivos da subestação, correspondendo a dois circuitos principais. Em 

cada disjuntor serão conectados quatro cabos de 400 ou 500mm², 1kV, os quais serão 

conectados às chaves secundárias após a transição da linha de dutos subterrânea para a 

travessia aérea no poste de saída; 

d) Chaves Seccionadoras secundárias. Haverá quatro chaves seccionadoras 

secundárias, sendo que cada um dos dois circuitos principais serão divididos em dois 
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circuitos secundários, conectando individualmente cada rede de contato nos tramos 

adjacentes. Na parte inferior de cada chave seccionadora secundária serão conectados 

dois cabos de cobre 400 ou 500mm², 1kv, e na parte superior será conectado um cabo de 

alumínio de 500mm² que fará a travessia sobre a rede de contato, para conexão com a 

mesma; 

Conexão com a rede de contato. Na parte superior de cada uma das chaves 

secundárias será conectado um cabo aéreo de alumínio 500 mm² que farão a travessia 

sobre a as redes de contato para possibilitar a conexão física com os fios trólei, através 

de conectores específicos. Os isoladores de seção serão instalados na posição adequada 

permitindo a divisão de circuitos no ponto intermediário da travessia aérea. A ancoragem 

dos cabos de alumínio, no sentido oposto da via, será feita em outro poste de concreto de 

10,50 m e 1.000 kgf de carga. 

 

8.7. Chaves Seccionadoras para Manobras de Circuitos nas Interligações 

a) Nos pontos de interligação das vias através de aparelhos de mudança de via 

(MVs) serão instaladas chaves seccionadoras de 2000 A para manobras de circuitos, 

isolando os trechos que estiverem com problemas de alimentação elétrica; 

b) Chaves Seccionadoras de Manobras – Configuração 1. Nesta configuração 

as redes principais laterais alimentam a terceira rede central de forma simultânea ou 

individualmente. A rede central também poderá ser desconectada de ambas as redes 

laterais; 

c) Chaves Seccionadoras de Manobras – Configuração 2. Nesta configuração 

as redes principais em cada sentido possuem um isolador de seção, interligado à chave 

seccionadora respectiva, normalmente fechada. A abertura das chaves irá possibilitar a 

isolação dos trechos adjacentes de alimentação elétrica; 

d) Chaves Seccionadoras de Manobras – Configuração 3. Nesta configuração 

somente uma das redes possui um isolador de seção, interligado à chave seccionadora 

respectiva, normalmente fechada. A abertura da chave irá possibilitar a isolação do trecho 

adjacente de alimentação elétrica; 

e) Os comandos de acionamento das chaves serão manuais. 
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9. REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

a) O fornecimento do Sistema de Rede Aérea de tração nos trechos 

considerados, engloba toda a engenharia, mão-de-obra, maquinaria e matéria-prima, 

necessários ao projeto, à produção, à montagem na obra, às soluções de interferências, à 

colocação em operação, aos testes de funcionamento na obra e à aceitação provisória e 

definitiva de peças e acessórios que compõem a rede aérea. Abrangem, também, as 

condições de garantia, de assistência técnica e o fornecimento de peças sobressalentes. 

b) O Fornecimento deverá ser feito dentro da boa prática da engenharia e das 

normas técnicas, em especial aquelas vinculadas à área ferroviária, fazendo parte do 

Fornecimento todos os conjuntos, subconjuntos, peças e componentes complementares, 

necessários à montagem do sistema completo. 

c) Faz parte do escopo o fornecimento de todos os equipamentos de campo, 

pesados ou leves e acessórios necessários para o pleno atendimento à implantação do 

sistema de Rede Aérea. 

d) Deverá ser fornecedo os componentes sobressalentes conforme 

especificado na Lista de Materiais integrante deste projeto. 

e) Deverá ser fornecido as ferramentas especiais para a manutenção da Rede 

Aérea, caso sejam necessárias. 

f) Ao longo da implantação da obra, deverá ser fornecedo a documentação 

completa do sistema, subsistemas, equipamentos e partes principais, incluindo 

procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais de 

operação e manutenção referentes a todos os itens principais do fornecimento. 

g) Deverá ser apresentado o projeto de todos os equipamentos integrantes do 

fornecimento, inclusive projetos construtivos, de montagem e de instalação. 

h) Deverá ser fornecido todo o projeto de instalação que possibilite a correta 

instalação dos equipamentos deste fornecimento, de forma a assegurar um perfeito 

funcionamento dos equipamentos e dos subsistemas e do sistema, dentro das condições 

estabelecidas pelo projeto aprovado. 

i) Deverá prover documentação contendo instruções completas dos 

procedimentos de manutenção de cada equipamento. Para manutenção de Campo: 
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o Manutenção preventiva recomendada com procedimentos de rotina e 

periodicidade 

o Manutenção corretiva para pesquisa de defeitos. 

o Testes, correções e ajustes necessários e recomendados após execução 

dos serviços de manutenção. 

o Manuais Descritivos para Manutenção: 

o Descrição dos princípios de operação; 

 Descrição das partes e peças constituintes do sistema e dos equipamentos. 

 

j) Deverá prover o treinamento necessário com o objetivo de familiarizar o o 

corpo técnico. 

k) Os cursos de treinamento deverão, obrigatoriamente, ser ministrados em 

português. 

l) Deverão ser fornecidos manuais de treinamento para operação e 

manutenção necessários ao acompanhamento do treinamento.  

 

10. LISTA DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS  

 

A seguir é apresentada a lista orientativa dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados na implantação da rede aérea do VLT do DF - Trecho Asa Norte a Asa Sul – 

incluindo via, estacionamento e pátio de manutenção : 

 

Item  Descrição  Unid   Qtde  

1  Postes metálicos altura 14 metros  pç            1.062  

2  Fundações  pç            1.062  

3  Estais  cj                  52  

4  Equipamentos tensores  cj                  82  

5  Estrturas de suspensão  cj            1.130  

6  Ferragens simples  cj               994  

7  Ferragens duplas  cj                  68  

8  Suspensão em aramida  verba                    1  

9  Ancoragens fixas  cj                  14  

10  Ancoragens para equipamentos tensor  cj                  82  

11  Isolador de secção  pç                  14  

12  Chaves seccionadoras  pç                  28  

13  Ponto fixo  pç                  18  
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14  Para‐raios de chifre  pç                  56  

15  Descidas de aterramentos  cj            1.146  

16  Conexões de continuidade  cj                  68  

17  Reforço elétrico  cj               478  

18  Fio de contato 150 mm2  m          91.146  

19  Miscelâneas de peças para rede aérea  verba                    1  
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS 

 DO SISTEMA DE CONTROLE SEMAFÓRICO  
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Controle Semafórico, também chamado de Sistema de Controle de Tráfego 

em Área - CTA é de suma importância para uma operação adequada do modal de 

transporte Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. 

Ao longo do trecho onde o VLT será implantado, pode ser observado um grande volume de 

veículos e pedestres, incluindo carros de todos os portes, interagindo com o modal VLT de 

diversas formas, tais como cruzamentos semaforizados, viários paralelos ao eixo, 

conversões e travessias. 

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). 

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. 

1.1 Objetivo 

O objetivo deste documento é apresentar as condições e requisitos de fornecimento do 

Sistema de Controle Semafórico que integra a implantação do Sistema VLT em Brasília, 

passando pela via W3 e ramal Aeroporto. 

1.2 Apresentação 

O Fornecimento do Sistema de Controle Semafórico deverá atender às características, 

requisitos técnicos e funcionais descritos ao longo deste documento.  

Os requisitos de fabricação, montagem, instalação, documentação, treinamento, 

embalagem, transporte, seguro e outros, estão detalhados em documento complementar: 

“ET – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento”, que é parte 

integrante desta especificação técnica, em mídia magnética-CD das ETs. 
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1.3 Siglas e Abreviaturas 

A seguir são apresentadas as siglas e abreviaturas utilizadas ao longo deste documento. 

 CCO – Centro de Controle Operacional. 

 CTA – SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO EM ÁREA - É o sistema 

centralizado de operação de tráfego, abrangendo o sistema de semáforos 

compostos por controladores, detecção de veículos, colunas e grupos focais; os 

equipamentos e instalações do Centro de Controle; o sistema de transmissão de 

dados; e o sistema de fiscalização de desobediência ao semáforo vermelho 

entre outros sistemas de controle de tráfego que poderão integrar o sistema, em 

etapas de implantação futuras. 

 DFP – Detector de Finalização de Passagem – É um detector localizado na via 

do VLT após a interseção, que tem a finalidade de informar ao controlador de 

tráfego que o VLT encontra-se cruzando a interseção. Assim, se a interseção 

estiver dando passagem ao VLT o controlador não pode alterar o estágio até a 

passagem do VLT pela interseção, a não ser que ultrapasse o limite de tempo 

de espera. 

 DRP – Detector de Reativação de Passagem - É um detector localizado na via 

do VLT antes da interseção que tem a finalidade de reativar a solicitação de 

passagem já realizada ao controlador de tráfego. 

 DSP – Detector de Solicitação de Passagem - É um detector localizado na via 

do VLT antes da interseção que tem a finalidade de solicitar ao controlador de 

tráfego a liberação da interseção para passagem do VLT. 

 VLT – Veículo Leve sobre o Trilho. 

1.4 Definições 

Este glossário descreve o significado dos termos técnicos utilizados na presente 

especificação. 

 APROXIMAÇÃO - É o trecho de via no qual os veículos se aproximam de uma 

interseção (ou seção) semaforizada. 
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 BOTOEIRA - É um equipamento que, uma vez acionado pelo pedestre, envia 

um sinal ao controlador semafórico implicando em uma solicitação de estágio de 

pedestres. 

 CICLO - É a seqüência completa de todos os estágios programados de uma 

interseção. 

 CICLO BÁSICO DO SISTEMA - É o menor período de tempo durante o qual é 

executado um conjunto de programas de aplicação no(s) computador(es) de 

controle, de forma a receber, computar e transmitir mensagens a todos os 

controladores semafóricos do CTA Brasília, de forma seqüencial e cíclica. 

 CICLO SEMAFÓRICO - Ver "ciclo". 

 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. 

 CONTROLADOR SEMAFÓRICO - É o equipamento responsável pela operação 

semafórica da interseção, sendo constituído por gabinete, controlador de 

semáforo propriamente dito e unidade de transmissão de dados. 

 DEFASAGEM - Considerando duas interseções com o mesmo tempo de ciclo, a 

defasagem é a diferença de tempo entre o início de verde no grupo semafórico 

de referência de uma interseção e o início de verde no grupo semafórico de 

referência do outra interseção. 

 DIAGRAMA DE ESTÁGIOS - É a representação gráfica dos estágios de uma 

interseção. 

 ENTREVERDES - É o intervalo de tempo compreendido entre o fim de verde de 

um estágio e o início de verde do estágio seguinte. É composto pelo tempo de 

amarelo, estendido ou não pelo tempo de vermelho de segurança, para grupos 

semafóricos veiculares; e pelo tempo de vermelho piscante de pedestres, 

estendido ou não pelo tempo de vermelho de segurança, para grupos 

semafóricos de pedestres. 
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 ESTÁGIO - Denomina-se estágio a configuração em que um ou mais 

movimentos compatíveis recebem o direito de passagem simultaneamente. 

 ESTÁGIO ATUADO POR PEDESTRES - É o estágio de pedestres atuado pelo 

pedestre por meio da botoeira. 

 ESTÁGIO DE PEDESTRES - É um estágio exclusivo para pedestres, quando 

todos os movimentos de pedestres recebem o direito de passagem e todos os 

movimentos veiculares devem aguardar parados. 

 ESTÁGIO DEPENDENTE DE DEMANDA DE PEDESTRES - Ver "estágio 

atuado por pedestres". 

 ESTÁGIO SEMAFÓRICO - Ver "estágio". 

 ESTRUTURA DO CICLO - É a seqüência dos estágios do ciclo e a definição do 

tipo de cada estágio, se dispensável ou indispensável. 

 EXTENSÃO DE VERDE - No modo atuado, a duração dos tempos de verde 

deverá variar entre valores programáveis de tempo de verde mínimo e de tempo 

de verde máximo, em função das solicitações provenientes dos detectores 

veiculares. A cada uma dessas solicitações, o tempo de verde a ela associado 

será incrementado de um período de tempo programável denominado "extensão 

de verde". 

 FRAÇÃO DE VERDE - É a porcentagem do tempo de verde de um estágio em 

relação ao tempo de ciclo. 

 GESTOR TÉCNICO DO CONTRATO - É a entidade Contratante dos 

equipamentos e serviços objeto da Licitação e responsável direta pela 

coordenação, supervisão e fiscalização do Contrato. 

 GRUPO FOCAL - É o conjunto mínimo de módulos focais necessário para a 

regulamentação do direito de passagem para um movimento veicular ou de 

pedestres. 

 GRUPO SEMAFÓRICO - É o conjunto de grupos focais destinados a um ou 

mais movimentos simultâneos da mesma interseção e que emitem indicações 

luminosas idênticas. 
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 INTERVALO LUMINOSO - É o intervalo de tempo no qual todas as indicações 

luminosas do semáforo permanecem inalteradas. 

 "LINK" - É a representação do segmento de via que faz a ligação entre duas 

interseções, com determinadas características do tráfego e da via. 

 MÓDULO FOCAL - É o elemento do semáforo responsável pela emissão do 

sinal luminoso ao condutor do veículo e ao pedestre. 

 MOVIMENTO - O termo movimento é utilizado para identificar um fluxo de 

veículos de mesma origem e destino. No caso de movimento de pedestres, o 

termo se aplica a um fluxo de pedestres de mesma direção, independente do 

sentido. 

 MOVIMENTOS COMPATÍVEIS - São os movimentos que podem transitar 

simultaneamente de forma segura pela interseção. 

 MOVIMENTOS NÃO COMPATÍVEIS - São os movimentos que não podem 

transitar simultaneamente pela interseção. 

 PLANO SEMAFÓRICO - É o conjunto formado pela estrutura do ciclo e pelos 

parâmetros programáveis. O plano semafórico deve abranger todo o conjunto de  

uma área. Os parâmetros componentes de um plano semafórico são: tempo de 

ciclo, frações de verde, entre verdes e defasagens; ou tempo de verde mínimo, 

tempo de verde máximo, extensão de verde e entreverdes para o modo atuado. 

 PLANO DE TRÁFEGO - Ver "plano semafórico". 

 SEÇÃO DE DETECÇÃO - É a seção da via onde existem dispositivos de 

detecção veicular, associados a um "link". 

 SEMÁFORO - É o conjunto de grupos focais e respectivos suportes, 

responsável por executar a sinalização semafórica na interseção. 

 SUBÁREA - É o conjunto de um ou mais interseções semaforizados que 

operam de forma coordenada entre si. 

 TEMPO DE CICLO - É a duração de um ciclo em segundos. 
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 TEMPO DE MÁXIMA PERMANÊNCIA - É o maior intervalo de tempo em que 

pode durar o verde de um estágio ou de um grupo semafórico. Um tempo maior 

que o tempo de máxima permanência deve configurar uma situação de falha. 

 TEMPO DE VERDE MÁXIMO - É o maior tempo de verde que pode ocorrer num 

grupo semafórico no modo atuado. 

 TEMPO DE VERDE MÍNIMO - É o menor tempo de verde que pode ocorrer num 

grupo semafórico no modo atuado. 

 TEMPO DE VERDE MÍNIMO DE SEGURANÇA - É o menor intervalo de tempo 

que pode durar o verde de um estágio ou de um grupo semafórico sem 

prejudicar as condições de segurança. 

 TEMPO DE VERMELHO DE SEGURANÇA - É o tempo que decorre entre o 

final do amarelo do estágio vigente e o início do verde do próximo estágio. Neste 

período, os movimentos que perdem o direito de passagem já estão recebendo 

a indicação vermelha e os que irão receber a indicação verde permanecem 

ainda em vermelho. 

 UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO - É o equipamento que permite viabilizar, em 

campo, a interface entre o agente de tráfego ou o técnico de manutenção com o 

controlador semafórico. 

 VERDE MÁXIMO - Ver "Tempo de verde máximo". 

 VERDE MÍNIMO - Ver "Tempo de verde mínimo". 

 VERDE MÍNIMO DE SEGURANÇA - Ver "Tempo de verde mínimo de 

segurança". 

 VERDES CONFLITANTES - É a situação do semáforo onde sinais verdes dão 

direito de passagem simultâneos a movimentos não compatíveis. 

 VERMELHO DE SEGURANÇA - Ver "Tempo de vermelho de segurança". 
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2 NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1 Órgãos Normatizadores 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 

 ANSI – American National Standards Institute. 

 ASTM – American Society for Testing and Materials. 

 BSI – British Standards Institution. 

 CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization. 

 CECC - CENELEC Electronic Components Committee - Rules and Administrative 

Documents Collection. 

 CMU/SEI - Carnegie Mellon University / Software Engineering Institute. 

 DIN – Deutches Institut Fuer Normung. 

 EIA – Electronic Industries Association. 

 IEC – International Electrotechnical Comission. 

 IEEE – Institute of Electrical and Eletronics Engineers. 

 ISO – International Standards Organization. 

 MIL – Military Standards. 

 TIA – Telecommunications Industry Association. 

 UIC – Union Internationale des Chemins de Fer. 

 UL – Underwriters Laboratories. 

 UNISIG - Union Industry of Signalling. 

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 Semafórico (SCS) do Projeto VLT de 
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Brasília encontram-se descritas no documento ET - Especificação Técnica de Requisitos 

Gerais de Fornecimento. 

 

2.3 Documentos de Referência 

 ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
 

 ET - Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Controle Centralizado. 
 
 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Sinalização e Controle. 
 
 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Telecomunicações. 

 

 ET – Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Baixa Tensão. 
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3 ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Os requisitos gerais de fornecimento estão apresentados no documento: “ET -  

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento”, que integra e complementa 

as especificações constantes deste documento. 

O escopo deste  fornecimento engloba os produtos e serviços descritos a seguir. 

 

3.1 Produtos 

Deverão ser fornecidos, no mínimo, os seguintes itens, em conformidade com os 

requisitos, constantes desta especificação: 

- Sistema de Controle Centralizado, completo, com interfaces e protocolo segundo as 

especificações deste documento envolvendo servidor Concentrador de Dados com 

capacidade para atender todos os cruzamentos semaforizados, o qual será instalado 

no CCO do VLT; 

- Conjuntos Ópticos (Semáforos) do viário; 

- Conjuntos Ópticos (Semáforos) do VLT; 

- Suportes e hastes para os Conjuntos Ópticos; 

- Controladores Semafóricos Microprocessados, completos, com armários, bastidores, 

módulos e dispositivos, de interfaces, equipamentos, materiais e acessórios; 

- Loops Indutivos para instalação nas pistas de rolagem; 

- Detectores de presença de VLT (DSP, DRP e DFP); 

- Switches; 

- Distribuidores Ópticos; 

- Bastidores de Emenda Óptica; 

- Servidor Registrador de eventos; 

- Sistema de Alimentação Elétrica Ininterrupta (No break) para todos os 

controladores/semáforos de todos os cruzamentos; 
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- Equipamentos Portáteis de Configuração; 

- Dispositivos de acoplamento, conversores e adaptadores de sinais; 

- Equipamentos, softwares, materiais e acessórios necessários; 

- Fios, cabos, terminações e acessórios, para interligação dos equipamentos entre si e 

dos equipamentos do fornecimento, com equipamentos que fazem interface com o 

mesmo; 

- Equipamentos, instrumentos, ferramentas especiais e peças sobressalentes, 

necessários para a execução dos trabalhos de inspeção e manutenção, em 

quantidades adequadas à perfeita operação do sistema; 

3.1.1 Cruzamentos a serem implantados 

O sistema deverá operar os semáforos correspondentes às interseções que há princípio 
foram estabelecidos em 100 pontos nos trechos da avenida W3 (Sul e Norte) e 20 
pontos no trecho Aeroporto. Sendo essas quantidades definidas no projeto executivo. 
Basicamente, cada uma dessas interseções deverá ser operada por um controlador 
semafórico. Porém, em alguns casos, um mesmo controlador poderá vir a operar mais 
de uma interseção. 

3.1.2 Sobressalentes 

Deverá ser fornecedo 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.  
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3.2.2 Treinamento  

Ministrar treinamento ao corpo técnico, conforme estabelecido no documento ET - 

Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento.  

3.2.3 Armazenagem, Embalagem e Transporte  

Realizar as atividades de armazenagem, embalagem e transporte dos equipamentos e 

matérias em atenção as 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.  

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. 

3.2.7 Auditoria de Segurança 

Deverá efetuar Auditoria de Segurança dos projetos funcionais e da temporização 

semafórica de segurança (tempos de pedestres, entre verdes, verde de segurança e 

tempos de estágios do VLT) sob o ponto de vista de segurança de trânsito. 

A Auditoria de Segurança, atividade especializada de Engenharia de Tráfego deverá ser 

efetuada por profissionais de experiência em Projetos de Tráfego Urbano, Sinalização 

Semafórica e Segurança de Trânsito. 
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As eventuais alterações que venham a ocorrer por solicitação da Auditoria de Segurança 

deverão ser incorporadas aos projetos do sistema. 

3.2.8 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 Controle Semafórico 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 

entregues para análise e aprovação da Contratante 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 de projeto deverá ser realizada 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 dos Sistemas; 

e. 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;  

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 
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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. Devendo ser 

realizada as seguintes atividades:  

a. Desenvolver as especificações Funcionais e Operacionais dos equipamentos e 

sistema;  

b. Desenvolver e consolidar os projetos dos equipamentos dos Sistemas;  

c. Desenvolver e consolidar o projeto de hardware e software dos módulos, 

componentes ou equipamentos dos sistemas; 

d. Dimensionar o consumo de energia elétrica dos equipamentos; 

e. Desenvolver e consolidar o projeto de aterramento, proteção contra descargas 

atmosféricas e sobrecargas dos sistemas;  

f. Desenvolver e consolidar o projeto de Compatibilidade Eletromagnética dos 

sistemas;  

g. Desenvolver, testar e consolidar o projeto de protótipos do sistema (caso existente);  

h. Desenvolver e fabricar os equipamentos dos sistemas; 

i. Desenvolver as atividades relacionadas a Auditoria de Segurança do Sistema 

(conforme especificado neste documento); 

j. Desenvolver o projeto de instalação e montagem dos sistemas. 

 

Nesta etapa devem ser elaborados e entregues os seguintes tipos de documentos: 

a. Especificações hardware e software dos equipamentos e sistemas;  

b. Especificação dos Softwares;  

c. Esquemas Elétricos dos equipamentos;  

d. Diagramas de Interligação entre equipamentos e Sistemas que fazem interface entre 

si com outros Sistemas;  

e. Procedimentos de Inspeções e Testes em Fábrica dos equipamentos;  

f. Procedimentos de Teste de equipamentos protótipos (caso existente);  
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g. Listas de Materiais dos equipamentos;  

h. Especificação de Materiais;  

i. Desenhos Mecânicos, Detalhes Construtivos e de conjunto montado dos 

equipamentos;  

j. Desenhos de instalação e montagem dos equipamentos e sistemas;  

k. Diagramas de Fluxo de Dados, Unifilares, Multifilares, de Interligação e Fluxogramas;  

l. Programas fonte e base de dados; 

m. Configuração de Equipamentos (hardware e software);  

n. Documentação de Treinamento de todos os equipamentos; 

o. Documentação relacionada a auditoria de segurança do sistema. 

 

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) e emissão 

do documento de Liberação de Materiais/Equipamentos.  
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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 realizada 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, 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.  

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.  

Devendo ser realizada 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. 

 

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 Controle Semafórico; 

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 
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com o documento ET - Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 
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5 ARQUITETURA DO SISTEMA 

Os Sistema de Controle Centralizado de semáforos deve ser estruturado em dois níveis. 

O Primeiro Nível é representado pelos controladores semafóricos, os quais, dentre outras 

funções, respondem pelo acionamento dos grupos focais dos semáforos nas interseções. 

Estão também aqui incluídos os detectores de VLTs, de veículos e de pedestres, assim 

como o subsistema de transmissão de dados. 

O Sistema deve operar os semáforos, na qual estão sendo preliminarmente estabelecidos 

e devendo ser ajustados, quando do projeto executivo, em: 100 interseções no trecho 1 

(W3 Sul e Norte) e 20 interseções no trecho 2 (Aeroporto), sendo esses obtidos no pré 

levantamento do projeto goemétrico. Basicamente, cada uma dessas interseções será 

operada por um controlador semafórico. Porém, em alguns casos, um mesmo controlador 

poderá vir a operar mais de uma interseção. 

O Segundo Nível é representado pelo Centro de Controle Operacional do CTA, a ser 

localizado no Centro de Controle Operacional do VLT e deve ter como principais 

responsabilidades: 

 Monitoração da situação do trânsito; 

 Monitoração do estado dos equipamentos semafóricos e de fiscalização; 

 Cálculo dos tempos dos semáforos das interseções da linha do VLT, sempre 

visando o movimento preferencial do VLT; 

 Regulação de semáforos próximos, otimizando a onda verde para o percurso do 

VLT de tal forma que minimize as paradas; 

 Comando direto dos planos de tráfego dos controladores de acordo com a tabela 

de troca de Planos da Central de Controle de Semáforos; 

 Ajustes de relógio; 

 Liberação dos semáforos para a passagem do VLT, na ocorrência de 

travamento devido ao não cumprimento do tempo previsto de passagem do VLT. 
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6 REQUISITOS FUNCIONAIS E OPERACIONAIS  

Neste capítulo são especificados os Requisitos Funcionais e Operacionais que devem ser 

observados no fornecimento do Sistema objeto. 

Os diferentes modos de operação e controle do Sistema, que poderão atuar sobre as 

operações, deverão permitir a operação do sistema global dentro de características de 

segurança, desempenho, centralização e automatismo que constituem as condições 

normais de operação. 

6.1 Requisitos Gerais 

O Sistema de Controle de Tráfego em Área da linha do VLT da cidade de Brasília deve 

possuir as seguintes funções: monitoração centralizada de semáforos e monitoração do 

trânsito através de detectores veiculares. 

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, obtidas através dos detetores de VLT instalados, especificamente, para esta 

finalidade. 
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6.2 Centro de Controle Operacional do CTA 

O centro de controle operacional do CTA estará localizado no Centro de Controle 

Operacional (CCO). A operação do sistema deverá ser relalizada através de um posto de 

controle, localizado na Sala do CCO (escopo do Sistema de Controle Centralizado - 

SCC), que conterá a aplicação específica do sistema de controle semafórico e 

possibilitará ao operador o monitoramento e controle de todas as áreas de interesse 

(áreas de controle semafórico). 

6.2.1 Software de Controle 

A configuração do sistema computacional de controle de tráfego deverá permitir que 

qualquer terminal de operação possa operar qualquer um dos controladores do sistema 

CTA. 

Os programas computacionais (software) específicos do sistema central de semáforos 

deverá ser fornecido na versão mais atualizada disponível no mercado nacional ou 

internacional, no momento da sua instalação. Para os demais programas aplicativos, a 

serem utilizados nos Centros de Controle, será exigido o fornecimento da versão mais 

atualizada disponível no mercado nacional/internacional no momento da sua instalação. 

O Sistema a ser instalado no Centro de Controle deve permitir gerenciamento por logins 

de acesso, sendo possível controlar a autonomia de cada usuário conectado ao 

Sistema. 

6.2.2 Estratégias de Controle 

Deverão ser aplicáveis estratégias de controle de planos, com monitoração central, 

acionados por detectores do VLT, detectores veiculares e botoeiras de pedestres, 

permitindo extensões de verde até um máximo programado. 

6.2.3 Recursos Operacionais 

O sistema CTA deve possuir, no mínimo, os seguintes recursos operacionais: 

 Tabela horária de mudança de plano; 

 Disponibilidade de no mínimo 40 (quarenta) planos de tráfego em tabela horária 

de mudança de planos; 
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 Coleta contínua e tratamento estatístico de dados de tráfego colectados dos 

detectores veiculares, tais como contagens de veículos e cálculos de ocupação 

(porcentagem do tempo em que um laço detector está ocupado), com 

visualização em tempo real dos fluxos; 

 Implementação de técnicas de otimização do transporte coletivo (VLT) e de 

veículos de emergência; 

 Detecção e visualização em tempo real de falhas e alarmes, inclusive tratamento 

estatístico; 

 Visualização em tempo real do “status” do sistema semafórico e das eventuais 

operações de coordenação de onda verde; 

 Envio e armazenamento dos planos de tráfego locais, a partir do Centro de 

Controle, aos controladores; 

 Execução remota desde o Centro de Controle dos comandos e das funções do 

equipamento de programação do controlador; 

 Armazenamento em “log”, agendado pelo operador, de informações sobre a 

seqüência de planos de tráfego efetivamente implementados. 

O sistema de Controle de Tráfego em Área, deve ainda possibilitar as funções a seguir, 

geradas a partir dos equipamentos de detecção de VLTs, veículos e pedestres: 

 Fornecer dados compatíveis com a operação dos VLTs; 

 Gerar estatística de fluxo dos VLTs; 

 Gerar estatísticas de fluxo e ocupação; 

 Gerar alarmes de congestionamento; 

 Fornecer dados de tráfego para a operação de outras técnicas de controle 

contempladas pelo sistema ofertado; 

 Gerar alarmes sonoros e visuais para alertar sobre congestionamentos e falhas. 
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6.2.4 Supervisão da Operação 

O sistema CTA deve permitir a supervisão constante dos controladores semafóricos. 

Portanto, durante todo o tempo em que estiver operando, a central CTA deve permitir 

supervisionar a operação dos controladores em campo, independentemente do modo 

em que estes estiverem operando. 

O operador da Central CTA poderá selecionar um controlador semafórico e comandar 

um dos planos de tráfego e tabela de horários de mudança de planos, armazenados 

nos computadores do centro de controle, através do sistema de comunicação de 

dados. A mudança de planos dar-se-á após a sua verificação de consistência pelo 

computador central de controle.  

O mecanismo de transição de planos deverá se processar por intermédio de 

sistemática que minimize o efeito perturbatório nas correntes de tráfego durante o 

período de mudança. 

Na troca de planos e de modos de operação e de controle deverão ser respeitados 

sempre os períodos de entreverdes e os tempos de verde de segurança. 

O sincronismo dos relógios dos controladores semafóricos é realizado através do 

relógio-mestre do computador central, localizado no CCO. 

Em caso de falha na comunicação de dados ou de falha no sistema, esta ocorrência 

deverá ser indicada. 

Nos casos “falha na transmissão de dados” e “falha no computador central de controle”, 

o controlador estará operando sem a supervisão do Centro de Controle. 

Quando um controlador semafórico estiver desligado por falta de energia, ou em modo 

amarelo intermitente por falha, esta ocorrência deverá ser automaticamente sinalizada 

pelo sistema central. 

6.2.5 Interface do Sistema com o Operador 

O sistema deve apresentar, na sua interface com o operador, telas que possibilitem 

visualizar, em tempo real, a situação do tráfego de uma interseção, uma subárea, uma 

região ou toda a área controlada. Entende-se por região um conjunto de subáreas 

contíguas. 
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Deverá ser produzido e implantado todos os recursos gráficos especificados, incluindo 

todos os desenhos para as telas gráficas de áreas e interseções.  

O sistema deve apresentar, na sua interface com o operador, telas que possibilitem 

visualizar, em tempo real, a situação dos detectores de VLTs e os respectivos estágios 

dos semáforos. 

A situação do tráfego em cada interseção deverá ser determinada pelo respectivo nível 

do tráfego veicular e VLT, e representado na tela através de uma legenda cromática. 

Os níveis de tráfego deverão ser determinados em função da circulação do VLT, das 

faixas de fluxo, ocupação, fila ou uma combinação desses fatores, previamente 

estabelecidas em conjunto com a Contratante. 

Os “croquis” de todas as interseções, mapas e todas as telas gráficas do sistema 

deverão ser elaborados. 

Toda a interface gráfica com o operador deverá ser estruturada segundo o formato 

“Windows”, ou “X - Windows” isto é, através de janelas que se abrem por meio de 

menus “Drop-Down”, “Dialogue Boxes” e “Point-and-click”. 

Para todas as interseções e em todos os níveis, a atualização das informações deverá 

se dar em tempo real, não podendo o atraso entre a ocorrência do evento na 

interseção e o seu registro na tela do terminal de operação ser maior do que dois 

segundos de forma a não prejudicar a tomada de decisão do operador do centro de 

controle. A rede de transmissão de dados e o sistema de processamento das 

informações deverão suprir este requisito. 

Quanto ao ciclo básico do sistema, a velocidade do sistema de transmissão de dados e 

de processamento deverá atender o valor acima especificado de forma a ser 

compatível com a operação do controle em tempo real. 

Todos os parâmetros da operação do sistema de controle em tempo real (ciclo, frações 

de verde e defasagens) deverão poder ser impressos, gravados e registrados em 

arquivos históricos, através de comandos específicos do operador, que poderá definir: 

 As subáreas ou interseções cujos dados deverão ser registrados; 

 O início e o término do registro dos dados. 
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 O período possível para o registro dos dados não poderá ser inferior a uma 

semana. 

Com base nos dados citados no subitem anterior, deverá haver um programa 

computacional (software) que faça o tratamento estatístico adequado e elabore planos 

de tempo fixo. 

Deverá ser possível ao operador no Centro de Controle Operacional identificar: 

 Quando um controlador entrar em amarelo intermitente por falha; 

 Quando um controlador se apaga por falha; 

 Falhas de detectores e de botoeiras de pedestres; 

 Falhas de detectores do VLT; 

 Falhas da totalidade de lâmpadas de fase; 

 Abertura de qualquer porta do controlador. 

6.2.6 Atividades pelo Terminal de Operação 

O operador deverá poder atuar sobre o controle exercido pelo computador central de 

controle, através dos terminais de operação, efetuando as seguintes atividades: 

 Mudar e alterar planos de tráfego num controlador individualmente, num grupo 

de controladores ou na totalidade de controladores de uma subárea; 

 Criar um plano não previsto e armazená-lo no controlador, em um grupo de 

controladores ou na totalidade dos controladores de uma subárea; 

 Obter relatórios do estado operacional do sistema correspondentes a subáreas, 

falhas, modos de controle e de operação, inclusive do sistema de detecção e 

dos seus detectores; 

 Programar e alterar o relógio mestre do Centro de Controle e os relógios 

internos dos controladores semafóricos. 
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6.2.7 Visualização na Tela do Terminal de Operação 

Deverá ser possível ao operador visualizar, através do terminal de operação, segundo 

a segundo, todos os parâmetros da operação do sistema de controle em tempo real, 

quais sejam, tempos de ciclo, frações de verde e defasagens de uma interseção. 

O sistema deverá permitir a visualização, na tela do terminal de operação, das 

condições de operação de toda a área sob controle, possibilitando operações 

sucessivas de “zoom” de regiões selecionadas pelo operador, conforme descrição a 

seguir: 

6.2.7.1 Área de Controle 

Deverá ser possível a visualização das áreas controladas pelo sistema CTA, com a 

possibilidade de seleção pelo operador das informações desejadas, podendo escolher: 

uma, um conjunto, ou todas as informações, relacionadas abaixo: 

 Principais ruas da área de forma simplificada; 

 Nome das ruas; 

 Mãos de direção; 

 Todas as interseções e faixas de pedestres controlados pela CTA; 

 Todos os detectores veiculares; 

 Todos os detectores do VLT; 

 Todas as situações vigentes dos detectores quanto a bloqueio ou liberação dos 

semáforos da interseção; 

 Os modos de operação e de controle vigentes nos controladores; 

 Controladores com falha; 

 Detectores com falha; 

 Níveis de tráfego nos links. 
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6.2.7.2 Sub-Áreas 

Deverão ser possíveis ao operador a visualização de cada sub-área, com a 

possibilidade de seleção pelo operador das informações desejadas, podendo escolher 

uma, um conjunto, ou todas as informações, relacionadas abaixo: 

 Todas as ruas da subárea de forma simplificada; 

 Nome das ruas; Mãos de direção; 

 Todas as interseções e faixas de pedestres controladas; 

 Interseções onde estão localizados os controladores; 

 Todos os detectores veiculares; 

 Todos os detectores de VLTs da linha do VLT; 

 Os modos de operação e de controle vigentes nos controladores; 

 Controladores com falha; 

 Detectores com falha; 

 Níveis de tráfego nos links. 

6.2.7.3 Interseções 

Deverá ser possível visualizar na tela do terminal de operação o “croqui” de cada 

interseção e faixa de pedestres  controlada, com a possibilidade de seleção pelo 

operador das informações desejadas, podendo escolher uma, um conjunto ou todas as 

informações, relacionadas abaixo: 

 Nome das ruas; 

 Mãos de direção; 

 Sinalização gráfica horizontal e vertical; 

 Localização dos detectores veiculares; 

 Localização de detectores do VLT; 

 Localização dos grupos focais; 

 Identificação dos grupos semafóricos; 
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 Localização do controlador; 

 Diagrama de estágios da interseção; 

 Modo de operação vigente; 

 Plano vigente; 

 Parâmetros do plano vigente; 

 As cores dos grupos semafóricos no momento; 

 Falhas do controlador; 

 Falhas de detectores; 

 Fluxo e ocupação do tráfego no momento se houver detectores para essa 

finalidade na interseção; 

 Nível de tráfego com indicação gráfica e valores numéricos efectivos dos 

volumes de tráfego por movimento de cada aproximação; 

 Posicionamento e estado de cada um dos detectores do VLT; 

 Grupos semafóricos com lâmpadas (LEDs) apagadas/ queimadas. 

6.2.8 Níveis de Tráfego 

Os níveis de tráfego deverão corresponder à Função de Aproximação do VLT, faixas 

de fluxo, ocupação, fila ou de uma combinação desses fatores, previamente 

estabelecidas em conjunto com a Contratante. 

6.2.9 Solicitação de Relatórios 

Deverá ser possível ao operador obter remotamente do Centro de Controle 

Operacional um relatório impresso com a íntegra do diário de falhas de qualquer 

controlador. 

Deverá ser possível ao operador solicitar um relatório impresso descrevendo a situação 

mostrada nos monitores de vídeo dos terminais de operação, contendo: 

 Horário e data dos relatórios; 
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 Relação das subáreas, intersecções, detectores e controladores acompanhada 

das indicações correspondentes; 

 Relação de falhas acompanhada das indicações solicitadas. 

 

6.3 Controlador Semafórico 

Os controladores são destinados a gerenciar o direito de movimentos entre os usuários 

(VLT/veículos, VLT/pedestres, veículos/veículos e veículos/pedestres). 

6.3.1 Seqüência de Cores 

Deverá ser possível configurar as seguintes seqüências de cores para os semáforos: 

 Grupos focais veiculares: 

- Verde - Amarelo - Vermelho; 

- Amarelo intermitente - Amarelo - Vermelho. 

 Grupos focais de pedestres: 

- Verde - Vermelho intermitente - Vermelho; 

- Verde - Verde intermitente – Vermelho. 

 Grupos focais para o VLT 

- Parar – Prosseguir (conforme estabelecido na ET do Sistema de 

Sinalização e Controle, respeitando os padrões dos sinaleiros). 

6.3.2 Período de Entreverdes 

Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes (amarelo + vermelho de 

segurança para grupo veicular, ou vermelho intermitente + vermelho de segurança para 

grupo focal de pedestres) deverão poder ser programados, independentemente, para 

cada estágio. 

Em qualquer um dos modos de operação, esse período de entreverdes não poderá ser 

desrespeitado inclusive na troca de planos e na troca de modos, com exceção de 
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quando ocorre uma falha grave no controlador, obrigando imediatamente a ir ao modo 

intermitente. 

Além disso, para cada estágio, deverá ser possível programar, pelo menos, dois tempos 

de entreverdes distintos que possam ser acionados em função dos planos. 

Os controladores devem ter a capacidade de gerenciar os cronômetros regressivos de 

tempo verde. 

O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes parâmetros: 

 Períodos de amarelo, vermelho intermitente e verde intermitente; cada um 

destes parâmetros deverá poder ser programado entre 3 (três) e 7 (sete) 

segundos, com resolução de 1 (um) segundo; 

 Período de vermelho de segurança; este parâmetro deverá poder ser 

programado entre 0 (zero) e 9 (nove) segundos, com resolução de 1 (um) 

segundo. O período de vermelho de segurança deverá ser implementado 

imediatamente após o período de amarelo e/ou vermelho intermitente e/ou verde 

intermitente. 

6.3.3 Verde de Segurança 

Deverá ser possível programar, para cada grupo semafórico, ou para cada estágio, um 

parâmetro denominado “verde de segurança”. 

Não será possível ocorrer, para um grupo semafórico, um tempo de verde menor que o 

tempo do respectivo verde de segurança, seja qual for o modo de operação do 

controlador, ou, seja qual for a troca de modos ou de planos. 

O tempo de verde de segurança deverá ser programável entre 4 (quatro) e 30 (trinta) 

segundos, com resolução de 1 (um) segundo. 

O tempo de verde de segurança deverá ser programável para cada estágio. 

6.3.4 Verdes Conflitantes 

Deverá ser possível configurar as fases conflitantes através de programação por teclado 

de uma “Tabela de Verdes Conflitantes”, que deverá ter a função de indicar quais grupos 
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semafóricos poderão ter verdes simultâneos e quais grupos não poderão ter verdes 

simultâneos. 

A Tabela de Verdes Conflitantes deverá ser específica e independente da tabela de 

associação de grupos semafóricos x estágios. Não serão aceitas soluções que não 

incluam a Tabela de Verdes Conflitantes a partir da tabela de grupos semafóricos x 

estágios. 

A constatação da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes Conflitantes 

não esteja sendo respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente em 

no máximo um segundo. 

O controlador deverá possuir o recurso de “autoreset” da seguinte forma: Após a entrada 

no modo amarelo intermitente por motivo de falha, o controlador deverá executar até três 

verificações a fim de constatar permanência da falha e após as verificações, caso a 

mesma não seja critica ou tenha sido depurada no “autoreset”, o controlador deverá 

retornar ao funcionamento normal, saindo do modo intermitente. 

Mesmo que o controlador consiga voltar ao funcionamento normal, através do recurso 

de “auto-reset”, a falha que levou o controlador ao modo amarelo intermitente (embora 

não mais presente) deverá ficar registrada como ocorrência de falha. 

6.3.5 Estratégias de Controle 

Serão admitidas as estratégias de controle por estágios, por grupos semafóricos, 

intervalos luminosos, ou qualquer outra, desde que o controlador proposto seja capaz de 

atender a todos os requisitos funcionais determinados. 

Na presente Especificação, os requisitos foram descritos considerando-se que a 

estratégia adotada será a de controle por estágios. Portanto, no caso de uma proposta 

baseada em outra estratégia de controle, a mesma deverá ser capaz de viabilizar todos 

os requisitos funcionais que estão sendo determinados para a estratégia de controle por 

estágios. 

6.3.6 Supervisão de LED´s Queimados 

No controlador deverá haver um circuito de monitoração para queima parcial de led´s em 

cada fase semafórica, devendo indicar qual cor do foco (verde / amarela / vermelha) está 
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queimada e a qual fase semafórica corresponde, permitindo selecionar individualmente, 

via programação, quais fases serão habilitadas ou desabilitadas para a monitoração de 

ausência do vermelho. 

Assim, quando houver a ausência total da cor vermelha para qualquer uma das fases 

que forem programadas e a serem monitoradas, os controladores deverão entrar no 

modo amarelo intermitente. 

Neste caso, o controlador deverá informar ao Centro de Controle Operacional sobre esta 

ocorrência. 

6.3.7 Seqüência de Partida 

Quando os LED´s dos grupos focais forem energizados (independentemente se o 

controlador estava ligado ou não) ou ao restaurar-se a energia no controlador, os grupos 

semafóricos veiculares, antes de mudarem para o estágio requerido, deverão 

permanecer 5 (cinco) segundos em amarelo intermitente (os grupos de pedestres 

deverão permanecer apagados durante este período), seguidos por 3 (três) segundos de 

amarelo fixo e depois de 3 (três) segundos de vermelho integral em todos os grupos 

semafóricos (inclusive os grupos de pedestres). 

6.3.8 Sensores de Portas 

O controlador deverá dispor de sensor para identificar a ocorrência de que alguma das 

portas do gabinete foi aberta. O controlador deverá informar ao Centro de Controle sobre 

a ocorrência de porta aberta. 

6.3.9 Detectores e Semáforo para os VLTs 

As chegadas dos VLTs às interseções ocorrerão em instantes não síncronos com os 

estágios dos semáforos e, portanto, estes poderão estar apresentando quaisquer dos 

aspectos possíveis, quando um VLT se aproxima. 

Para a otimização da passagem do VLT deverão ser utilizados três pontos de detecção 

para cada aproximação da interseção e/ou de faixa de pedestres em cada via, sendo 

dois para solicitação de passagem e outro para finalizar a passagem pela interseção ou 

faixa de pedestres: 
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 Detector de Solicitação de Passagem – DSP; 

 Detector de Reativação de Passagem – DRP; 

 Detector de Finalização de Passagem – DFP. 

A linha de VLT estará situada nas laterais do canteiro central e os VLTs trafegarão, 

portanto, no mesmo sentido do tráfego rodoviário que circula nas pistas adjacentes a 

eles. Este paralelismo permitirá que, de modo geral, a travessia das interseções seja 

feita simultaneamente pelo VLT e pelo tráfego rodoviário que flui pela avenida. 

Entretanto, poderão ocorrer diferenças nos tempos e fases para ambos os fluxos, sendo 

necessário, portanto, utilizar aspectos semafóricos distintos para os VLTs e para o 

tráfego rodoviário geral para que não possa haver qualquer situação dúbia ou 

interpretação errônea. Para o VLT, deverão ser apresentados os aspectos: barra 

horizontal, significando pare, e barra vertical, significando prossiga (conforme 

estabelecido na ET do Sistema de Sinalização e Controle, respeitando os padrões dos 

sinaleiros). 

Está apresentado a seguir o esquema de um cruzamento típico, juntamente com a 

localização esquemática relativa de todos dispositivos de detecção necessários para que 

os Controladores de Tráfego possam implementar a lógica de controle dos semáforos. 

 

Quando o Controlador receber a solicitação de passagem do detector DSP, o 

controlador deverá atender à solicitação de estágio, desde que o estágio veicular e/ou 

de pedestres tenha cumprido o verde mínimo. 
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Uma solicitação de passagem DSP recebida após a ocorrência do estágio 

correspondente deverá ser memorizada pelo controlador, o qual deverá propiciar o 

estágio requerido no próximo ciclo. 

O estágio de passagem do VLT não poderá ser alterado enquanto este não for 

detectado pelo detector DFP, isto é, desde o instante em que for acionado o aspecto 

prosseguir para o VLT até a atuação do detector de saída da área da interseção. No 

entanto, o tempo de passagem do VLT desde a solicitação de passagem até a saída 

deverá estar limitado, para que a interseção não fique bloqueada por muito tempo. No 

caso da ocorrência deste fato o pedido de solicitação deverá ser cancelado após o limite 

de tempo. O VLT deverá então posicionar-se sobre o detector DRP para proceder à 

reativação da solicitação de passagem. 

Se durante o período de passagem de um VLT, um segundo VLT, que circula na outra 

via, acionar o detector DSP a ele correspondente, somente a confirmação de passagem 

de ambos deverá liberar a interseção para o estágio veicular e/ou de pedestres. 

A travessia de pedestres sobre a linha do VLT deverá estar sempre verde, somente 

fechando quando da solicitação de passagem pelo VLT. O processo de passagem do 

VLT na travessia de pedestres deverá ser semelhante ao processo da interseção. 

Os controladores semafóricos deverão prever as interfaces com estes equipamentos, 

através de contatos livres de tensão, e considerar estes comandos em sua lógica de 

controle. 

6.3.10 Detectores de Pedestres 

O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência de estágio para 

pedestres em função do acionamento de detector de pedestres. O detector de pedestres 

consiste em uma botoeira instalada nos locais de travessia de pedestres. 

Quando ocorrer demanda nestas botoeiras, o controlador acionará um estágio específico 

para atendê-las. 

Estes botões, ao serem pressionados, transmitem ao controlador uma solicitação de 

tempo de verde para os pedestres, através da inserção de estágios adequados. 
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A solicitação da demanda de pedestres, através do detector de pedestres, ocorrida após 

o término do estágio correspondente, deverá ser memorizada pelo controlador, que 

deverá propiciar o estágio requerido no próximo ciclo. 

A solicitação da demanda deverá ser cancelada quando o controlador atender tal 

solicitação. 

A solicitação de demanda ocorrida durante o verde do estágio requerido deverá ser 

desconsiderada pelo controlador. 

A solicitação de demanda ocorrida durante o tempo de entreverdes do estágio requerido 

deverá ser memorizada pelo controlador. 

A solicitação de demanda ocorrida antes do estágio requerido (inclusive durante o 

entreverdes do estágio imediatamente anterior) deverá ser atendida pelo controlador no 

próprio ciclo. 

O sistema de detecção deverá dispor de recurso que permita o reconhecimento de 

falhas de detectores de pedestres (botoeiras de pedestres), seja por detecção 

permanente, seja por ausência de detecção. Para que se possa caracterizar como falha, 

os tempos de detecção permanente e de ausência de detecção deverão poder ser 

programáveis. 

Toda e qualquer interface entre a botoeira e o controlador deverá, obrigatoriamente, ser 

parte integrante do controlador. 

6.3.11 Função de Aproximação do VLT 

Ao longo da linha do VLT existirão áreas mistas de tráfego veicular, travessia de 

pedestres e VLT, nas quais os veículos, pedestres e VLTs atravessarão as interseções 

ou travessias de pedestres utilizando os semáforos de trânsito veicular. Esta função é 

completamente independente do Sistema de Sinalização e Controle (SSC). 

Os semáforos de interseção e travessias de pedestres deverão favorecer a passagem 

do VLT, de modo a não perturbar o tráfego local de veículos. Desta forma, quando o 

tráfego de veículos estiver congestionado, o VLT deve ser penalizado, com sinal não 

favorável. Os valores dos parâmetros que caracterizam estas condições (tais como 

tamanho da fila e tempo de travessia) serão definidos em conjunto com o DETRAN DF. 
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Na ausência da solicitação do VLT o controle da interseção deverá ser executado de 

forma convencional obedecendo aos ciclos estabelecidos pelo plano que estiver ativo no 

momento, pertencente à tabela de planos gerados pela Central de Controle. 

O detector de solicitação de passagem – DSP dá início à função de de Aproximação do 

VLT, que termina com a passagem pelo detector de finalização de passagem - DFP. 

Neste exato momento deverá terminar a extensão de verde. O VLT terá prazo 

estabelecido para cruzar a interseção. 

Os detectores DSP e DFP, ou DRP e DFP, deverão ser activados seqüencialmente, 

caso isto não ocorra deverá ser ativado um alarme de falha no Controle Central de 

Operações - CCO para ser tomada a devida providência. 

O detector de solicitação de passagem – DSP deverá ser posicionado de tal forma que o 

atendimento da solicitação de estágio para o VLT ocorrerá antes de este atingir o ponto 

de início de distância segura de frenagem, circulando à máxima velocidade permitida 

para o trecho. A posição do detector DSP deverá corresponder, portanto, ao espaço 

percorrido por um VLT a essa velocidade, durante estágio veicular ou de pedestres para 

atravessar a linha, cumprido o verde mínimo mais o tempo de entre verdes, adicionando-

se a distância segura de frenagem. 

O posicionamento do detector DSP deverá ser calculado para que o VLT possa parar 

com segurança a 5 (cinco) metros da interseção em frenagem máxima, considerando os 

parâmetros do material rodante nos valores mais desfavoráveis das tolerâncias 

previstas, as resistências ao movimento, rampas, etc. 

A função de Aproximação do VLT provocará uma mudança temporária do tempo de 

verde, dependendo do estágio em que se encontra o controlador no momento da 

solicitação de passagem. O tempo de verde poderá ser estendido, diminuído, introduzido 

estágio extra ou um valor máximo pré-determinado. 

Caso ocorra a solicitação de passagem de um segundo VLT, que circula no sentido 

contrário, durante o processo de passagem do primeiro, deverá ser obedecido o estágio 

com extensão de tempo de verde ou o acréscimo de estágio extra, isto é, se o estágio 

corrente estiver no período de verde mínimo e o VLT da via 1 passar pelo ponto DSP1, o 

estágio corrente somente será liberado quando o VLT passar pelo DFP1. Caso outro 

VLT da via 2 avance neste instante o ponto DSP2, o estágio corrente deverá ser 
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estendido até que este VLT atinja o detector DFP2. Entretanto, o estágio do VLT deverá 

ser de no máximo 180 segundos. Após este período deverá ser atendido o estágio 

transversal. 

A mudança de estágio para o VLT não poderá ocorrer enquanto a cabine frontal do VLT 

não atingir o detector de finalização DFP, após ter atravessado completamente a 

interseção. Essa travessia deverá ocorrer dentro do prazo limite. 

6.3.11.1 Passagem em Nível em uma Interseção 

O detector de solicitação de passagem – DSP dá início à função de Aproximação do 

VLT, solicitando ao controlador semafórico que ajuste os estágios semafóricos 

priorizando a passagem do VLT. 

Caso o semáforo já esteja apresentando o aspecto verde, para o tráfego que circula 

paralelo à linha do VLT, deverá ser sinalizado prosseguir ao VLT através de sinal de 

controle específico, o qual deverá ser mantido até que o VLT seja detectado pelo 

detector de finalização de passagem – DFP, no lado oposto da interseção. 

Caso o semáforo esteja apresentando o aspecto amarelo, para o tráfego que circula 

paralelo à linha do VLT, deverá ser mantida a sinalização de parar ao VLT, até que 

sejam cumpridos os estágios de amarelo e de vermelho mínimo, após o que deverá 

ser sinalizado prosseguir ao VLT. A partir deste momento o estágio do VLT não mais 

poderá ser alterado até que ele seja detectado pelo detector de finalização de 

passagem – DFP ou que tenha decorrido o intervalo máximo de 180 segundos para 

passagem do VLT. 

Note-se que o tempo decorrido durante os estágios de amarelo e vermelho acima 

deverá ser suficiente para que o VLT, deslocando-se à velocidade máxima permitida 

no trecho, atinja o ponto de início de frenagem para parar com segurança antes da 

interseção, caso o semáforo permaneça fechado. 

Caso o semáforo esteja apresentando o aspecto vermelho, para o tráfego que circula 

paralelo à linha do VLT, deverá ser mantida a sinalização de parar ao VLT, até que 

seja cumprido o estágio de vermelho mínimo, após o que deverá ser sinalizado 

prosseguir ao VLT, valendo as mesmas observações acima. 
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Se por algum motivo o VLT não cruzar a interseção, o controlador deverá cancelar a 

solicitação, após um período pré-determinado, passando a indicar “parar” ao VLT. 

Entretanto, o controlador deverá manter a interseção fechada para o tráfego que 

cruza, e aguardar um intervalo de tempo suficiente para que, se eventualmente o VLT 

estiver se deslocando, possa passar o cruzamento em segurança. 

Caso o VLT não tenha atravessado a interseção deverá então parar sobre o detector 

DRP para proceder à reativação da solicitação de passagem e aguardar um novo 

ciclo de abertura para cruzar a interseção com segurança. 

6.3.11.2 Passagem em Nível na Faixa de Pedestre junto às Estações 

Os semáforos de pedestres na linha do VLT junto às estações, deverão estar sempre 

no verde, somente fechando quando da passagem do VLT. Portanto, nestes casos 

não existirá botoeira de demanda de pedestres. 

Quando o detector de solicitação de passagem – DSP for ativado, o semáforo de 

passagem de pedestres deverá iniciar um processo de fechamento e dar passagem 

ao VLT. 

O equipamento sempre deverá terminar a passagem transversal de pedestres, 

cumprindo o tempo mínimo de verde e vermelho intermitente, assegurando todas as 

condições de segurança. 

A distância de posicionamento do detector DSP deverá ser calculada conforme acima 

descrito, para que esta condição de segurança seja cumprida. 

O controlador deverá liberar a travessia de pedestres quando o detector de finalização 

DFP for acionado. 

Sempre que for acionado o detector de solicitação de passagem DSP, o controlador 

deverá acionar o vermelho intermitente ou semáforo de contagem regressiva. Ao 

mesmo tempo será acionada uma sinalização sonora informando que a travessia de 

pedestres está bloqueada para dar passagem ao VLT. 

6.3.11.3 Passagem em Nível na Faixa de Pedestre entre Estações 

Nestes locais deverão existir botoeiras de demanda de pedestres.  
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A solicitação da demanda de pedestres, somente será atendida quando nenhum VLT 

tiver solicitado passagem. Caso haja algum VLT em processo de passagem pela 

interseção, o estágio de pedestres somente poderá ser concedido após a passagem 

do VLT pelo detector de finalização de passagem. 

Todos os tempos do estágio de pedestres deverão ser cumpridos, mesmo que seja 

acionado o detector de solicitação de passagem pelo VLT. 

6.3.12 Tipos e Programação de Estágios 

Os estágios serão classificados: 

 Quanto à duração, em fixos ou variáveis; 

 Quanto à ocorrência, em dispensáveis ou indispensáveis. 

Os estágios fixos deverão ter uma duração fixa, enquanto que os estágios variáveis 

deverão ter sua duração determinada conforme descrito a seguir. 

Os estágios indispensáveis deverão ocorrer em todos os ciclos, enquanto que os 

estágios dispensáveis deverão ser omitidos nos ciclos em que não houver registro de 

demanda, seja de VLT, de veicular ou de pedestres. 

Cada estágio deverá poder ser configurado, para cada plano, em uma das seguintes 

possibilidades: 

 Estágio fixo indispensável; 

 Estágio fixo dispensável; 

 Estágio variável indispensável; 

 Estágio variável dispensável. 

A Programação dos estágios deverá ocorrer para qualquer um dos estágios entre 1 

(um) e, no mínimo, 127 (cento e vinte e sete) segundos, com resolução de 1 (um) 

segundo. 

A temporização dos estágios deverá ser programável, independentemente, para cada 

um dos planos. 
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A tabela de atribuição entre os grupos semafóricos e os estágios não deverá sofrer 

nenhuma restrição, a não ser, evidentemente, aquela imposta pela Tabela de Verdes 

Conflitantes e a sequência verde – amarelo - vermelho. 

A seqüência de ocorrência dos estágios deverá ser programável, independentemente, 

para cada um dos planos. 

6.3.13 Imposição de Planos 

Deverá ser possível, através do equipamento de programação, impor um plano para 

vigência imediata em um determinado controlador. 

Deverá ser possível impor um plano, simultaneamente, para todos os anéis de todos os 

controladores de uma rede, a partir de qualquer controlador da mesma rede, através de 

um comando manual em campo ou remoto via ativação do plano pelo operador do 

Centro de Controle. 

As defasagens dos planos deverão ser garantidas mesmo quando o plano for ativado 

remotamente, com exceção do plano de emergência. 

O controlador deverá possuir recurso de ser programado um “PLANO DE 

EMERGÊNCIA”. O Plano de Emergência deverá poder ser programado com vários 

estágios e deverá substituir imediatamente os demais planos quando for mantida 

acionada uma chave com contato seco. Deverá ser respeitado o tempo de segurança e 

de entreverdes, do estágio atuante do plano corrente no momento da demanda, e liberar 

o plano de emergência imediatamente quando houver o desacionamento dessa chave, 

cumprindo apenas os tempos de segurança e entreverdes nele programados. 

6.3.14 Descrição dos Modos de Operação 

O Sistema de Controle de Tráfego em Área deve permitir os seguintes modos de 

controle, Com constante supervisão pelo Centro de Controle: 

  Modo Intermitente; 

  Modo Manual; 

  Modo isolado a Tempos Fixos; 

  Modo isolado Atuado; 
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  Modo Coordenado a Tempos Fixos; 

6.3.14.1 Modo Intermitente 

Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente e 

todos os grupos focais para o VLT e de pedestres permanecem apagados. 

Quando do início da energização das lâmpadas dos grupos focais, o semáforo deverá 

operar no mínimo por 3 (três) segundos no modo amarelo intermitente antes de iniciar 

a sua operação normal, independentemente do controlador estar ou não ligado antes 

da energização das lâmpadas. 

Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos: 

 Requisição, através de chave, para solicitação de amarelo intermitente; 

 Detecção, pelo próprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a 

segurança do trânsito do VLT, veículos e/ou de pedestres (detecção de verdes 

conflitantes e de verdes excessivamente curtos); 

 Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais, ou ao restaurar-se a 

energia no controlador; 

 Em controle local, por requisição interna do controlador, devido à chamada de 

um plano, caracterizado como intermitente, durante um período programado; 

Nestes casos, o controlador deverá continuar a se comunicar e a trocar informações 

com o Centro de Controle. 

A freqüência da intermitência deverá ser de 1 (um) Hz, sendo o “dutty-cycle” situado 

na faixa compreendida entre 30% (trinta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) de 

lâmpada acesa. 

6.3.14.2 Modo Manual 

A operação em modo manual dar-se-á por acionamento pelo operador em campo. 

Durante a operação em Modo Manual, os tempos de entreverdes e a seqüência de 

estágios não deverão ser determinados pelo operador, mas pela programação interna 

do controlador. 

537



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE SEMAFÓRICO 
 

 
 

Os entreverdes, e a seqüência de estágios, durante a operação em Modo Manual, 

deverão ser aqueles determinados pelo plano que estaria vigente pela Tabela de 

Mudanças de Planos. 

Deverão existir mecanismos de segurança que evitem tempos de verde, 

excessivamente curtos (tempo de verde de segurança). 

O controlador mestre que estiver sendo operado em Modo Manual deverá continuar a 

enviar os comandos necessários para os controladores escravos a ele subordinados, 

como se estivesse funcionando em Modo Coordenado. 

6.3.14.3 Modo Isolado a Tempos Fixos 

Neste modo o controlador deve atuar isolado dos controladores adjacentes, tendo 

seu plano derivado da programação interna do próprio controlador. 

O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos fixos de 

ciclo e de estágios, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado 

por cristal e sincronizado à rede de alimentação elétrica. 

As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de 

Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de 

horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana. 

Neste modo, não poderá haver estágios de duração variável, podendo haver, 

entretanto, estágios fixos dispensáveis. 

A solicitação de estágio fixo dispensável, quando veicular, deverá atender de forma 

semelhante aos requisitos exigidos para os estágios dispensáveis de pedestres, 

para o Modo Isolado Atuado. 

Se, em um determinado ciclo, não ocorrer um estágio fixo dispensável, o tempo de 

ciclo ficará diminuído do tempo correspondente à duração do estágio omitido. 

Os estágios fixos dispensáveis deverão seguir o especificado para o Modo Isolado 

Atuado. 
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Cada um dos planos deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 Tipo de estágio (dispensável ou indispensável); 

 Seqüência de estágios; 

 Duração de estágios; 

 Entreverdes; 

 Tempo de ciclo; 

 Configuração detector x estágio. 

6.3.14.4 Modo Isolado Atuado 

Neste modo o controlador deve atuar isolado dos controladores adjacentes e sob 

atuação dos detectores, tendo seu plano derivado da programação interna do próprio 

controlador. 

O controlador deverá seguir a sua programação interna, de acordo com os valores 

especificados pelo plano vigente. 

No Modo Isolado Atuado, poderá haver ou não estágios dispensáveis. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por 

cristal e sincronizado à rede de alimentação elétrica. 

As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de 

Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de 

horário, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana. 

No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de 

duração variável. 

Deverá ser possível programar qualquer um dos estágios como estágio fixo. 

A solicitação de estágio fixo dispensável, quando veicular e/ou VLT, deverá atender 

de forma semelhante aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de 

pedestres. 

A duração dos tempos de verde, correspondentes aos estágios de duração variável, 

deverá variar entre os valores (programáveis) de verde mínimo e de verde máximo, 
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em função das solicitações provenientes dos detectores veiculares e/ou dos eventos 

de ativação pelo sistema do VLT. A cada uma dessas solicitações, o respectivo tempo 

de verde, quando presente, será incrementado de um período de tempo programável, 

denominado “extensão de verde”. O tempo do ciclo será variável e dependerá do 

número de extensões de verde ocorridas em cada estágio de duração variável. 

O controlador deverá fazer consistência entre o verde mínimo, verde máximo e o 

verde de segurança, não aceitando valores incompatíveis. 

Um estágio de duração variável deverá passar a operar automaticamente com 

duração fixa no caso de falha dos laços detectores a ele associados. Neste caso, o 

tempo de duração do estágio será o tempo do verde máximo do referido estágio. 

Num estágio para a passagem do VLT, a sua duração variável dependerá da ativação 

de um evento de entrada e saída do VLT da área de passagem Eventualmente 

poderá ocorrer a necessidade de prolongamento deste tempo devido ao VLT da outra 

via também ter solicitado passagem. Neste caso, o tempo da duração do estágio 

poderá ser maior que o tempo do verde máximo do referido estágio. 

O atendimento da solicitação de estágio pelo VLT deverá ocorrer desde que o estágio 

veicular ou de pedestres tenha cumprido o verde mínimo. 

O controlador deverá ser capaz de operar associado a no mínimo, 16 (dezesseis) 

detectores digitais de presença do VLT, incidências e/ou detectores de pedestres. 

Os detectores deverão dispor de um recurso que permita re-configurar um laço 

detector no caso de acionamento ininterrupto por um tempo programável (por 

exemplo: estacionamento). 

Cada um dos planos deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 Tipos de estágio (fixo ou variável, dispensável ou indispensável); 

 Seqüência de estágios; 

 Configuração detectores x estágios; 

 Entreverdes; 

 Tempo de verde mínimo, para cada um dos estágios de duração variável. 
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 O tempo de verde mínimo deverá ser programável, pelo menos, entre 4 (quatro) 

a 30 (trinta) segundos, com resolução de 1 (um) segundo; 

 Tempo de verde máximo, para cada um dos estágios de duração variável. 

 O tempo de verde máximo deverá ser programável, pelo menos, entre 5 (cinco) 

a 180 (cento oitenta) segundos, com resolução de 1 (um) segundo; 

 Tempo de extensão de verde, para cada um dos estágios de duração variável. O 

tempo de extensão de verde deverá ser programável, pelo menos, entre 1 (um) 

e 10 (dez) segundos, com resolução de 1 (um) segundo. 

O Modo Isolado Atuado, poderá ser característica exclusiva do controle local. 

Entretanto, o controlador deverá continuar a se comunicar com o Centro de Controle 

Operacional. 

6.3.14.5 Modo Coordenado em Tempos Fixos 

Neste modo o controlador deve atuar sincronizando outros controladores em 

interseções adjacentes, tendo seu plano derivado da programação interna do próprio 

controlador. Deverão ser mantidos tempos fixos de ciclo, de estágios e de defasagem, 

de acordo com os valores especificados pelo plano vigente. 

O Controlador deverá seguir sua programação interna, mantendo os tempos fixos de 

ciclo, de estágios e de defasagens. 

A temporização dos estágios e das defasagens deverá ser derivada de seu relógio 

digital. As mudanças de planos no controlador de área serão implementadas através 

de sua tabela de mudança de planos. 

A defasagem deverá poder ser ajustada entre 0 (zero) e o tempo de ciclo, com 

resolução de 1 (um) segundo. 

O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro do plano. 

 Se, num determinado plano, houver estágio dispensável, o tempo não utilizado desse 

estágio (no caso de não ocorrer o referido estágio dispensável) deverá ser acrescido 

a um dos estágios (indispensáveis fixos) da seqüência programada, de forma a 

manter constante o tempo do ciclo e garantir a defasagem. 
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No modo coordenado, o tempo do ciclo deverá permanecer o mesmo, tanto na 

condição em que ocorra o estágio dependente de demanda de pedestres como no 

caso em que não ocorra. 

No Modo Coordenado em Tempos Fixos não haverá estágios de duração variável. 

Cada um dos planos deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

 Tipo de estágio (dispensável ou indispensável); 

 Seqüência de estágios; 

 Duração dos estágios; 

 Entreverdes; 

 Defasagem; 

 Tempo de ciclo; 

 Configuração detector x estágio. 

6.3.15 Mudanças de Planos e Modos de Operação 

O controlador deverá possuir uma Tabela de Mudança de Planos, na qual poderão ser 

especificados, no mínimo, 48 (quarenta e oito) eventos de ativação de planos. Cada 

plano deverá ser ativado a partir de uma tabela com horário e de um mecanismo que 

permita configurar para quais dias da semana essa ativação será válida. Os eventos de 

ativação de planos não deverão ter resolução superior a um minuto. 

Deverão existir, quando da mudança de planos ou modos de operação, mecanismos 

que assegurem proteção contra o desrespeito aos tempos de entreverdes e contra a 

ocorrência de tempos de verde inferiores aos verdes de segurança. 

Para o acerto do relógio do controlador, o plano vigente deverá ser resincronizado, ou 

mesmo substituído, para se adequar novamente à Tabela de Mudança de Planos e aos 

parâmetros do plano correspondente. 

6.3.16 Equipamentos de Programação 

O equipamento de programação poderá ser incorporado no controlador. 
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As funções de programação e verificação deverão ser executadas através de 

equipamento de programação. 

O equipamento de programação deverá viabilizar a completa programação e verificação 

dos parâmetros de funcionamento do controlador no local onde este estiver instalado. 

Todas as teclas virtuais e mostradores deverão ser identificados e apresentar 

informações em linguagem de Engenharia de Tráfego e em português, sendo aceitáveis 

abreviações mnemônicas de termos de Engenharia de Tráfego. 

Não deverá ser permitida a introdução de parâmetros indevidos. Deverá ser efetuado 

verificações antes de o controlador assumir os valores inseridos. 

O equipamento de programação deverá ter condições de ser operado sob a incidência 

direta de luz artificial ou natural. 

O teclado de programação deverá apresentar as seguintes características: 

 Todas as teclas e mostradores deverão ter identificação através de números ou 

letras, de tal forma que facilitem a operação do mesmo. 

 O display deverá ser alfanumérico, devendo apresentar, no mínimo, duas linhas 

por 16 (dezesseis) caracteres e iluminação própria (backligth). 

 O teclado de programação deverá apresentar teclas que contenham recursos 

para a inserção de algarismos de 0 a 9 e teclas especiais de funções e 

comandos. 

 Ter grau de proteção contra respingos de água. 

O equipamento de programação deverá estar preparado para executar, no mínimo, as 

seguintes funções: 

6.3.16.1 Funções de Programação 

 Introdução inicial ou reprogramação da hora do dia (horas, minutos, e segundos) 

e do dia da semana, referentes ao relógio interno do controlador; 

 Programação ou alteração, total ou parcial, da tabela de horários (Tabela de 

Mudança de Planos); 
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 Programação ou alteração do tipo de estágio, ou seja, se dispensável ou 

indispensável, se fixo ou variável; 

 Programação ou alteração da seqüência de estágios; 

 Programação ou alteração, total ou parcial, dos parâmetros que compõem cada 

um dos planos; 

 Programação ou alteração da associação de detectores a estágios; 

 Imposição de um determinado plano para vigência imediata. 

6.3.16.2 Funções de Verificação 

 Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória de 

dados; 

 Leitura e verificação do relógio interno de Leitura e verificação das indicações de 

falha; 

 De status do controlador. 
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7 REQUISITOS TÉCNICOS DE PROJETO 

7.1 Centro de Controle Operacional do CTA 

O Centro de Controle Operacional do CTA deverá ser provido de servidores 

concentradores dos controladores semafóricos, dimensionados para atender todos os 

cruzamentos a serem implementados, adequado às necessidades de processamento e 

transmissão dos dados do relógio e tabela de planos. 

Nestes servidores serão instalados os programas computacionais (software) específicos 

do sistema central de semáforos e demais softwares necessários ao funcionamento deste 

sistema. 

Deverá ser proposto os demais equipamentos/itens necessários para a operação do 

sistema no CCO, atendendo aos critérios exigidos de confiabilidade do sistema. 

A configuração do hardware do controle de tráfego deverá permitir que qualquer terminal 

de operação possa requisitar mudança de planos e monitorar qualquer um das 

interseções da área abrangida por cada sistema CTA. 

Deverá ser garantido o fornecimento de versões atualizadas de todos os programas 

computacionais ("software") utilizados. 

7.2 Controladores Semafóricos 

Os equipamentos deverão possuir tecnologia digital em estado sólido, dotada de 

microprocessador. As saídas para os LED´s deverão ser por meio de triacs e tiristores. 

Os controladores deverão possuir um relógio digital, controlado por cristal e de precisão 

igual ou superior a 1/100.000. 

As placas de detecção deverão possuir microprocessador próprio, ser sintonizadas e 

calibradas automaticamente, devendo dispor de ajuste de sensibilidade. As placas de 

detecção deverão ser do tipo “multicanais”, isto é, que uma única placa possa controlar 

dois ou mais detectores independentes. As placas de detecção deverão ser alojadas no 

mesmo gabinete do controlador. 

O relógio do controlador semafórico deverá estar sincronizado com o relógio do Centro de 

Controle Operacional, visando minimizar os desvios em relação à hora central do sistema.  
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Quando por algum motivo, o controlador semafórico não estiver se comunicando com o 

Centro de Controle Operacional, o seu relógio funcionará baseado no seu cristal interno. 

A introdução inicial ou reprogramação da hora do dia (hora, minutos e segundos) e do dia 

da semana, deverá ser efetuada através de comando específico no Centro de Controle.  

Isso também deverá ser possível através da utilização de equipamento de programação 

incorporado ou portátil. 

Os controladores deverão registrar, pelo menos, as últimas 30 (trinta) falhas ocorridas 

(falta de energia, verdes conflitantes, falta de vermelho, tempo de máxima permanência 

em um estágio, falhas de comunicação e falha de hardware) com a indicação da data 

(dia/mês/ano) e hora de ocorrência. 

Deverá existir um compartimento, que contenha as seguintes facilidades operacionais: 

 Chave para ligar / desligar os LED´s dos grupos focais sem desligar os circuitos 

lógicos do controlador; 

 Chave para solicitação de amarelo intermitente; 

 Mostradores visuais que indiquem o modo de operação; 

 Chave seletora para modo "teste e operação". 

  Todos os itens acima deverão estar devidamente identificados. 

7.2.1 Capacidade 

O controlador deverá apresentar, no mínimo, a seguinte capacidade: 

 16 (dezesseis) grupos, sendo que qualquer um desses grupos possa ser 

configurado como grupo veicular ou como grupo de pedestres; 

 4 (quatro) anéis; 

 16 (dezesseis) estágios por anel, no caso em que o controlador opere segundo a 

estratégia de estágios, ou então, 48 (quarenta e oito) intervalos, no caso em que 

o controlador opere segundo a estratégia de intervalos luminosos; 

 40 (quarenta) planos de tráfego por anel, além de um plano em modo amarelo 

intermitente; 
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 64 trocas de plano por anel; 

 16 (dezesseis) detectores veiculares; 

 16 (dezesseis) detectores digitais para sensores de VLT; 

 4 (quatro) detetores de pedestres. 

7.2.2 Características Elétricas e Aterramento 

Os controladores serão alimentados pela rede de baixa tensão do Sistema VLT, sendo 

alimentados pela estação mais próxima. 

O controlador deverá operar na freqüência de 60Hz (+/- 5%) e na tensão nominal 

fase/neutro (dois fios) e/ou fase/fase: 220Vca com uma tolerância de +/- 10%. 

O controlador deverá ser protegido totalmente contra: sobre-correntes, correntes de 

fuga, choques elétricos, sobre-tensões, surto de tensão e descarga atmosférica; através 

da utilização de disjuntores termomagnéticos e diferencialresiduais, fusíveis e 

centelhadores ou varistores. 

Deverá possuir chave liga-desliga, alojada internamente ao mesmo. 

Cada saída, referente a uma determinada cor do grupo semafórico deverá ser protegida 

contra curto, surto de tensão e descarga atmosférica. 

O acionamento dos LED´s deve possuir detecção de “zero crossing” de corrente. 

Com exceção dos conectores dos módulos de potência, as superfícies de contato dos 

conectores deverão ser recobertas por uma película de ouro. Esta película deverá ter 

espessura tal que seja considerada uma “camada” e não um “flash”. 

Não serão aceitos módulos encapsulados ou hermeticamente selados. 

O controlador deverá dispor de, pelo menos, uma tomada padrão com pino terra e com 

tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15 (quinze) Amperes. 

O controlador deverá possuir borneira independente, dotada de parafuso imperdível, 

para ligação de cabo alimentador com, no mínimo, 6 (seis) milímetros quadrados de 

seção. Não serão aceitas conexões realizadas diretamente nos disjuntores de entrada. 

O controlador deverá dispor de ponto de conexão para aterramento. Todas as partes 

metálicas do controlador deverão ser ligadas à terra. 
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Deverá ser executado o aterramento elétrico do controlador, de acordo com a NBR 5410 

da ABNT, garantindo resistência de terra menor ou igual a 5 (cinco) ohms. 

7.2.3 Sistema de Suprimento Ininterrupto de Energia 

Deverá ser disponibilizado um sistema de suprimento de energia (no-break) para quando 

faltar energia elétrica pública. Este sistema deverá ter capacidade para alimentar o 

controlador local, os grupos semafóricos e os detectores. 

Deverá ser previsto um dispositivo de verificação de carga da(s) bateria(s) que não 

permita que a(s) bateria(s) entre(m) em regime de descarga profunda. Neste caso, isto 

é, antes da descarga profunda, o sistema deverá deixar de suprir os grupos focais, 

porém, deverá continuar mantendo todas as informações armazenadas no controlador 

local, até o retorno da energia elétrica pública. 

Quando em regime normal de alimentação, o sistema deverá recarregar a(s) bateria(s), 

de acordo com a especificação de recarga dos fabricantes da(s) mesma(s). 

O equipamento de suprimento de energia deverá operar na freqüência de 60 Hz (+/- 5%) 

e nas tensões nominais 220 Vca fase/neutro e/ou fase/fase (2 fios) com uma tolerância 

de +/- 10%. 

Durante a operação em “stand by” a freqüência da saída deverá ser a mesma da 

entrada. 

A(s) bateria(s) deverá (ão) ser do tipo “selada”. 

A autonomia mínima do conjunto formado pelo controlador local mais os focos 

semafóricos a “LEDs” e detectores de VLT deverá ser de 2 (duas) horas, no caso de 

falta de energia elétrica pública, considerando-se uma carga e até 300watts. 

A entrada do equipamento de suprimento de energia deverá ser protegida totalmente 

contra sobrecorrentes, correntes de fuga, choques elétricos, surto de tensão e descarga 

atmosférica; através da utilização de disjuntores termomagnéticos e diferencial-

residuais, fusíveis e varistores ou centelhadores. 

7.2.4 Relógio 

A referência de tempo deve ser obtida por um relógio a quartzo com precisão de 35 

(trinta e cinco) contagens em 1.000.000 (um milhão). 
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O relógio do controlador deverá se sincronizar com o relógio do Centro de Controle 

Operacional. 

Quando o controlador não estiver se comunicando com o Centro de Controle 

Operacional, o seu relógio funcionará baseado no cristal interno. 

O relógio deve ser construído com circuitos integrados, possibilitando que, na falta de 

energia, seja alimentado por bateria ou dispositivo similar, por um período mínimo de  48 

(quarenta e oito horas). 

A introdução inicial ou a reprogramação do horário e dia da semana deve ser possível 

através de:  

 Remotamente, através de um comando específico do Centro de Controle 

Operacional; 

  Equipamento de programação incorporado ao controlador; 

 Equipamento portátil de programação.  

A todo acerto do relógio, o plano vigente deve ser ressincronizado ou mesmo  

substituído, automaticamente  pelo próprio controlador,  em função da  hora do dia e dia 

da semana. 

O controlador deverá possibilitar a utilização do GPS (Global Position System) para 

ajuste de seu relógio interno. 

7.2.5 Testes de Verificação 

O controlador deve efetuar, periodicamente, testes de verificação no microprocessador e 

nas memórias. Identificada uma falha, o controlador deve informar ao Centro de Controle 

Operacional que tomará as providências adequadas. 

7.2.6 Acionamento das Lâmpadas 

O controlador deverá operar com lâmpadas com tecnologia a leds. Não deverão ocorrer 

situações visíveis de todas as luzes apagadas ou duas luzes acesas simultaneamente 

no mesmo grupo focal. 
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7.2.7 Módulos de Potência dos Grupos Semafóricos 

O controlador deve estar preparado para receber módulos de potência (acionamento de 

lâmpadas) que lhe permitam operar até, pelo menos, 16 (dezesseis) grupos 

semafóricos. 

Cada módulo de potência será responsável pelo acionamento de, no máximo, 2 (dois) 

grupos semafóricos. 

7.2.8 Construção e Empacotamento Mecânico 

O controlador deve utilizar circuitos integrados e ser montado em placas de circuito 

impresso tipo “plug-in”. Deverão existir indicadores para todas as funções principais dos 

circuitos. 

O controlador deve apresentar concepção modular e todas as partes que executem 

funções idênticas deverão ser intercambiáveis. 

Todas as partes que constituem o controlador devem ter proteção anticorrosão caso 

sejam feitas com materiais ferrosos. O gabinete deverá ser submetido a tratamento com 

galvanização ou processo equivalente, tanto interna como externamente. 

O controlador não deverá apresentar a exposição de pontos com energia  

Deverá existir um borne para cada fio proveniente das lâmpadas dos grupos focais, 

inclusive para o fio “retorno” das mesmas. 

O gabinete do controlador deverá satisfazer as especificações da norma NBR 6146 da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) para ser classificado como IP 45, ou 

seja, à prova de poeira e chuva. 

Na fabricação do gabinete deverá ser tomado cuidado especial, para que durante a 

operação não haja condensação de água de quando da alteração brusca de temperatura 

sobre o gabinete. 

Todos os controladores deverão estar equipados de forma a permitir o funcionamento 

com sua capacidade máxima de grupos semafóricos, ou seja, deverão possuir toda a 

estrutura para que, independentemente do fornecimento solicitado, possam, através do 

simples adicionamento de módulos de potência, controlar configurações que variem até 

o número máximo de grupos semafóricos permitido para o controlador 
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7.2.9 Condições Ambientais 

O conjunto controlador/gabinete deverá possuir características construtivas para 

operação em ambiente externo e sujeito a intenpéries, conforme definidas no documento 

ET – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. 

 

7.3 Detectores 

O sistema de Controle de Tráfego em Área – CTA deverá ser provido de três tipos de 

detectores: 

 Detectores de VLT; 

 Detectores veiculares; 

 Detectores de pedestres. 

7.3.1 Detectores de VLT 

A passagem do VLT por uma interseção ou faixa de pedestres deve ser solicitada 

através de detectores que indicarão a presença do VLT se aproximando destes locais. 

Os detectores do VLT consistem em um conjunto de sensores posicionados 

estrategicamente ao longo da via do VLT. Esses detectores, ao serem acionados, 

transmitem ao controlador semafórico uma solicitação de tempo de “prosseguir” para a 

passagem do VLT, através da inserção de um estágio adequado. Os detectores de 

presença do VLT serão interligados aos Controladores Semafóricos que decidirão sobre 

a possibilidade de passagem em condições de segurança. Estão previstos os detectores 

listados abaixo: 

 Detector de Solicitação de Passagem – DSP; 

 Detector de Reativação de Passagem – DRP; 

 Detector de Finalização de Passagem - DFP. 

Cada um destes detectores deverá ser posicionado para executar suas funções, de 

acordo com as necessidades de cada interseção ou passagem de pedestres. Os 

controladores semafóricos deverão prever as interfaces com estes equipamentos. 

551



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE SEMAFÓRICO 
 

 
 

Estes detectores podem constituídos de loops indutivos (detecção de massa), 

Subsistema de Rádio de baixa potência, ou câmeras instaladas em posições 

estratégicas na via (reconhecimento de padrões). 

A instalação destes equipamentos não deve, em hipótese alguma, deixar expostos 

cabos ou dispositivos isolados (conectores ou peças pequenas) de forma que não seja 

susceptível à vandalismo. 

Estes dispositivos devem ser projetados considerando a possibilidade de alagamento 

em sua região de instalação. 

Estes detectores devem indicar ao Centro de Controle um alarme em caso de falha. 

7.3.2 Detectores Veiculares 

Os detectores de veículos deve ser baseado na tecnologia de laços indutivos (“loops 

indutivos”). 

No caso de ser adotada outra tecnologia que não a de laços indutivos, deverá ser 

apresentado todas as características técnicas e operacionais do sistema de detecção 

ofertado, comprovando o seu desempenho e a sua precisão, que deverá ser igual ou 

superior ao que seria obtido com a utilização de laços indutivos. Para tanto, a 

Contratante poderá exigir demonstrações e comprovação em campo do funcionamento 

do equipamento, caso existam dúvidas sobre a tecnologia utilizada. 

Deverá ser fornecido todos os acessórios e complementos necessários para a instalação 

e operação do sistema de detecção. O sistema de detecção deverá prover dados de 

tráfego para: 

 O perfeito funcionamento do sistema de controle considerando os pontos de 

interseções; 

 Atuação e semi-atuação veicular, cuja indicação de locais de instalação será 

definida quando da elaboração dos respectivos projetos executivos; 

 Contagem de veículos e medição de ocupação. 

Para todas as aplicações descritas no item acima, o conjunto “placa de detecção + laço 

indutivo” não poderá apresentar erro de detecção superior a 5% (cinco por cento) para 
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veículos com velocidade entre 5 (cinco) e 120 (cento e vinte) km/h em vias de até 4 

(quatro) faixas de tráfego. 

Para todas as aplicações descritas no item acima, o projeto da configuração dos laços 

indutivos, bem como, da sua locação física na via, deverão ser executados. 

A indicação dos locais para a instalação de laços para a atuação, semi-atuação, 

contagem e ocupação deverá ser parte integrante dos projetos funcionais das 

interseções, que serão a base para os projetos executivos a serem elaborados. 

O sistema de detecção deverá dispor de recurso que permita re-configurar um laço 

indutivo, no caso de acionamento ininterrupto por um tempo programável (por exemplo: 

carro estacionado). Neste caso, após o tempo programado, a parte do laço não afetada 

deverá operar normalmente. 

No caso de rompimento de laços indutivos em operação atuada ou semi-atuada, o 

sistema deverá reverter automaticamente para a operação de planos fixos, forçando a 

ocorrência dos estágios ou grupos semafóricos demandados em todos os ciclos.  

Deverá ser possível o conhecimento e a identificação das falhas de laços indutivos pelo 

Centro de Controle Operacional. 

As placas de detecção deverão possuir seu próprio microprocessador e, no mínimo, 4 

(quatro) canais cada. Deverão ser sintonizáveis e calibráveis automaticamente. 

O sistema de detecção deverá detectar desde veículos pesados (ônibus, caminhões, 

etc) até veículos leves. 

As placas de detecção deverão possuir proteção contra raios e transitórios elétricos (por 

exemplo, diodo Zener para sobre-tensão induzida no laço e centelhadores a gás para 

sobre-tensões induzidas entre o laço e a terra). 

As placas de detecção, bem como as suas interfaces de entrada e saída deverão estar 

alojadas no mesmo gabinete do controlador. Deverá ser possível a instalação de no 

mínimo 4 (quatro) placas de detecção em cada controlador. 

O sistema de racks para a fixação das placas de detecção no gabinete do controlador 

deverá permitir ampla e fácil intercambiabilidade e máxima flexibilidade na troca de 

placas. 
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O cabo alimentador do laço, desde a seção de detecção até o controlador, não deverá 

ser instalado no leito carroçável, a não ser quando estritamente necessário (por 

exemplo: travessias). 

A caixa de passagem dos cabos deverá ser instalada no passeio público (calçada). 

O cabo alimentador do laço, desde a caixa de passagem até o controlador, deverá ser 

executado em canalização subterrânea no passeio público (calçada). 

A canalização subterrânea deverá ser executada conforme especificado neste 

documento. O encaminhamento e o laço indutivo deverão ser compostos por cabo 

contínuo sem emendas. 

A resistência para a terra de cada laço não poderá ser menor que 2 (dois) Megaohms.  

Deverão ser especificados os cabos apropriados, tanto para o laço propriamente dito e o 

seu encaminhamento, como para o cabo alimentador, desde a caixa de passagem até o 

controlador. 

Deverá ser especificado e detalhado, durante o desenvolvimento do projeto, o método 

construtivo do laço indutivo, que deverá ser aprovado pela Contratante. A profundidade 

da fenda na qual serão colocados os cabos constituintes do laço não deverá ser inferior 

a 5 (cinco) centímetros. 

7.3.3 Detectores de Pedestres 

Detectores de pedestres são conjuntos de botoeiras instalados em locais de travessia de 

pedestres, utilizados para solicitar ao controlador de tráfego a travessia em faixas de 

pedestres. Esta passagem é denominada de estágio de pedestres. 

A botoeira de pedestres deverá ser alojada em uma caixa fechada com indicador 

luminoso do estado de acionamento da botoeira. A iluminação deverá ser realizada com 

lâmpadas a LEDs. 

Estas botoeiras, ao serem pressionadas, transmitem ao controlador uma solicitação de 

tempo de verde para os pedestres, através de inserção de estágios adequados. 
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7.4 Rede de Dados 

Deverá ser fornecido todos os equipamentos necessários para a interligação dos 

controladores à rede de dados do STD, incluindo as fibras ópticas. 

Os equipamentos ativos e o cabeamento deverão estar acondicionados adequadamente, 

para garantir sua segurança e funcionamento. Deverá ser instalado todos os 

equipamentos e cabos necessários a interligação dos controladores à rede do STD. 

Esses recursos de comunicação deverão operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

As obras civis, correspondentes ao banco de dutos e caixas de inspeção, serão de 

responsabilidade do fornecimento de Obras Civis. 

7.5 Colunas Semafóricas 

7.5.1 Colunas Simples Semafóricas 

A coluna simples deverá ser constituída de uma haste vertical com 3,50m de altura 

acima do solo. A fixação da coluna à base, deverá ser feita através de uma flange e 

reforçada através de triângulos, soldadas à flange e à coluna, servindo como reforço a 

possíveis esforços a torção. 

Deverá haver uma janela de inspeção à aproximadamente 1,0m da extremidade inferior 

da coluna que possibilite a instalação de suporte para os acessórios. A mesma deverá 

ser fechada através de uma tampa com junta de vedação. 

Ao longo da coluna deverão existir furos para a passagem dos cabos de alimentação. 

7.5.1.1 Quantidade de Grupos Focais 

A coluna simples deverá estar preparada, com os devidos encaixes e furação, para 

receber no mínimo 2 (dois) grupos focais veiculares e 2 (dois) grupos focais de 

pedestres. 

7.5.1.2 Proteção Anticorrosão 

As colunas deverão ser submetidas a tratamento contra corrosão nas partes interna e 

externa das peças, inclusive nas regiões de soldas. 
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As colunas deverão ser pintadas, podendo ser pintadas pelo sistema eletrostático. 

7.5.1.3 Instalação 

A coluna simples semafórica deverá ser engastada em uma base preparada no solo, 

levando em consideração que toda a fiação elétrica do semáforo será subterrânea. 

O piso do local onde se implantar qualquer coluna base deverá ser recomposto em 

suas características originais, e todo o entulho deverá ser retirado imediatamente. 

7.5.2 Colunas Compostas Semafóricas 

A coluna composta semafórica é constituída por uma haste vertical de 6 (seis) metros de 

altura, em cuja parte superior é encaixado um elemento horizontal denominado braço 

projetado. 

O braço projetado da coluna composta semafórica deverá ter projeção horizontal de 

4,5m (quatro metros e cinqüenta centímetros). A fixação do conjunto à base deverá ser 

feita através de uma flange e reforçada através de triângulos, soldados à flange e à 

coluna, servindo como reforço a possíveis esforços a torção. A mesma deverá possuir 4 

rasgos passantes que possibilitem ao conjunto, um movimento de rotação em torno de 

seu eixo de aproximadamente 20 graus. 

Deverá haver uma janela de inspeção, a aproximadamente 1,0m da extremidade inferior 

da coluna, que possibilite a instalação de suporte para os acessórios. A mesma deverá 

ser fechada através de uma tampa com junta de vedação. 

Ao longo da coluna e do braço projetado deverão existir furos para a passagem dos 

cabos de alimentação. 

7.5.2.1 Quantidade de Grupos Focais e Braços 

A coluna composta semafórica deverá estar preparada para receber dois grupos focais 

veiculares e dois grupos focais de pedestres em sua haste vertical bem como dois 

grupos focais veiculares em cada braço projetado. Deverá poder ser fixado um braço 

projetado para cada haste vertical composta semafórica. 

556



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE SEMAFÓRICO 
 

 
 

7.5.2.2 Proteção Anti-corrosão 

As colunas deverão ser submetidas ao tratamento contra corrosão nas partes interna e 

externa das peças, inclusive nas regiões de soldas. 

As colunas deverão ser pintadas, podendo ser pintadas pelo sistema eletrostático. 

7.5.2.3 Instalação 

A coluna composta semafórica deverá ser engastada em uma base preparada no solo, 

levando em consideração que toda a fiação elétrica do semáforo será subterrânea. 

O piso do local onde se implantar qualquer coluna base deverá ser recomposto em 

suas características originais, e todo o entulho deverá ser retirado imediatamente. 

7.5.3 Cargas Atuantes 

Todas as colunas, colunas compostas ou postes deverão estar dimensionados levando 

em conta os seguintes fatores: 

 Cargas ocasionais; 

 Cargas permanentes; 

 Velocidade do Vento. 

7.5.3.1 Cargas Ocasionais 

São aquelas que atuam sobre o conjunto em caráter não continuo. Dentro destas 

cargas, estão classificados o empuxo do vento e as cargas acidentais, como: escada, 

técnico que fará instalação ou manutenção dos equipamentos. 

7.5.3.2 Cargas Permanentes 

São aquelas que atuam sobre a estrutura do conjunto em caráter contínuo e 

permanente. 

Dentro destas cargas está classificado o peso dos equipamentos no conjunto, inclusive 

o próprio peso do braço projetado. 
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7.5.3.3 Velocidade do Vento 

O conjunto em questão deverá suportar ventos de 50 anos conforme a norma ABNT 

NBR6123 (Forças devidas ao vento em edificações) sem causar danos a si próprios. 

Todas as estruturas deverão ser convenientemente aterradas. O aterramento elétrico 

deverá obedecer à Norma NBR 5410 da ABNT. As conexões deverão ser tratadas para 

garantir um bom contato. Deverão ser tomados cuidados especiais nas junções entre 

materiais diferentes a fim de evitar corrosão galvânica. 

Deverá ser detalhado o sistema de aterramento a ser adotado (tratamento do solo, 

tipos de hastes, tipos e materiais de conexão, etc.). 

7.6 Grupos Focais 

Os Grupos Focais deverão atender aos requisitos da norma NBR - 7995 da ABNT, exceto 

quando indicado em contrário. 

Deverá ocorrer uma altura livre mínima de 5,20 metros entre a parte inferior do grupo 

focal em braço projetado e o solo. 

7.6.1 Configurações 

Os grupos focais serão constituídos por um, dois ou três focos, formados por módulos 

independentes e intercambiáveis entre si. 

Todos os focos constituintes do grupo focal veicular (instalado em coluna ou em braço 

projetado) deverão ter 200mm x 200mm x 200mm de diâmetro. 

Os focos de pedestres deverão ser quadrados ou retangulares conforme preconiza o 

novo Código Nacional de Trânsito. 

7.6.2 Caixa do Foco 

Deverá ser fabricada em liga de alumínio fundido. 

Todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de falhas, rachas, bolhas ou outros 

defeitos. 
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Os focos deverão estar rigidamente acoplados de maneira a não permitir deslocamentos 

entre si, bem como não permitir a passagem de luz de um foco para outro. 

A caixa do foco deverá ter uma portinhola, fabricada com o mesmo material, contendo 

todos os elementos necessários para a fixação das pestanas, lentes e lâmpada baseada 

em LED. O fechamento da portinhola será feito através de fecho simples ou de parafuso 

imperdível. As ferragens de fechamento da caixa do foco deverão ser de aço inoxidável. 

Todos os componentes como fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverão 

ser de aço inoxidável. 

Nos focos deverá existir uma guarnição de neoprene ou similar, entre a caixa do foco e a 

portinhola. 

7.6.3 Lentes 

As lentes deverão ser incolores, de material em policarbonato não reciclado, com 

proteção UV, devendo suportar sem danos, uma exposição solar direta por um período 

superior a cinco anos. 

A superfície externa da lente deverá ser lisa e polida, para evitar o acúmulo de poeira. 

7.6.4 Pestana 

Deverá ser confeccionada com chapa de alumínio, circundando 3/4 da circunferência 

nominal da lente. 

A pestana deverá ser fixada na portinhola de modo que a sua instalação eremoção não 

interfiram na abertura da caixa do foco. 

7.6.5 Anteparos 

Todos os grupos focais de pedestres, veiculares e do VLT deverão estar incorporados 

em um anteparo. 

O anteparo deverá ser fabricado em chapa de alumínio, pintado com esmalte sintético 

de cor a ser definida no projeto executivo, com secagem em estufa. 

O anteparo deverá envolver o grupo focal de forma que somente seja visualizada a parte 

ótica do grupo focal. 
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O anteparo não deverá interferir na abertura da portinhola e na manutenção das 

pestanas. 

Todas as peças dos grupos focais, exceto lentes, refletores e elementos de fixação e 

vedação, deverão ser pintadas com esmalte sintético, de cor a ser definida no projeto 

executivo, com secagem em estufa. Os anteparos, suportes, grupos focais e as setas de 

sentido de tráfego também poderão ser pintados pelo sistema eletrostático. 

7.6.6 Pictogramas 

O pictograma deverá ser obtido diretamente pela disposição dos LEDs sobre a placa de 

circuito impresso. 

A distribuição e ligações em série dos diodos LED (circuito LED) deverão ser feitas de 

maneira que a falha de um circuito não resulte na descaracterização do pictograma. 

Os pictogramas são os seguintes: 

 Pictograma para setas de sentido de tráfego; 

 Pictograma para pedestres; 

 Pictograma para VLTs. 

As figuras de homem andando ou homem parado deverão estar de acordo com o 

Código Nacional de Transito. 

Os pictogramas para os VLTs deverão constituir-se de barra horizontal, simbolizando o 

comando pare, e barra vertical, simbolizando o comando prossiga. Estas barras deverão 

acender na cor branca sobre fundo preto, conforme indicado no quadro a seguir. 
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7.6.7 LED´s 

Os circuitos que acionam os LED´s devem ser projetados para evitar que ocorram 

intervalos com situações visíveis de todos os LED´s apagados ou de dois conjuntos de 

LED´s acesos simultaneamente no mesmo grupo focal. 

A potência nominal de cada conjunto de LED´s deverá ser igual ou inferior a 10 W para 

lâmpada veicular e para o VLT e a 8 W para lâmpada de seta ou de pedestre. 

O fator de potência dos LED´s deverá ser superior a 0,95, quando operada em condição 

nominal de tensão e temperatura. 

Os LED´s devem operar na temperatura ambiente de 0°C a 70°C e umidade relativa do 

ar entre 10% e 100%, sem prejuízos para os seus componentes. 

Quando da operação normal, os LED´s em estado apagado não deverá apresentar 

iluminação residual, isto é, deverá estar totalmente apagado. 

7.6.7.1 Características Fotométricas 

 Intensidade 

Em condições operacionais normais, os valores mínimos de intensidade luminosa 

definidos nas tabelas 1, 2 e 3 abaixo deverão ser plenamente atendidos ao longo de 

todo o período de garantia de utilização dos LED´s. 

A intensidade luminosa dos conjuntos de LED veicular e ferroviária deverá ser igual ou 

superior aos valores mínimos definidos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Intensidade luminosa mínima / lâmpada LED Veicular Ferroviário 
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A intensidade luminosa do conjunto de LED´s de pedestres deverá ser igual ou superior 

aos valores mínimos definidos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Intensidade luminosa mínima / lâmpada LED de Pedestres 

 

A intensidade luminosa do conjunto de LED´s de setas deverá ser igual ou superior aos 

valores mínimos definidos na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Intensidade luminosa mínima / lâmpada LED Seta 

 Cromaticidade 

As medidas de coordenadas de cromaticidade dos grupos focais deverão seguir 

conforme as seguintes posições do gráfico de cores, baseado no diagrama de 

cromaticidade CIE 1931. 

 Vermelho 

y = 0,308; 

y = 0,953 – 0,947x; 

y = 0,290. 
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 Amarelo 

y = 0,151 + 0,556x; 

y = 0,972 – 0,976x; 

y = 0,235 + 0,300x. 

 Verde 

y = 0,655 – 0,831x; 

x = 0,150; 

y = 0,422 – 0,278x. 

A intensidade luminosa das lâmpadas LEDs deverá ser uniformemente distribuída. 

 

7.7 Cabos Elétricos 

Os cabos elétricos para energização dos grupos focais e alimentação do controlador 

deverão obedecer às seguintes especificações: 

7.7.1 Cabos de 7 Condutores 

Deverá ser utilizado cabo multipolar, flexível, à prova de tempo, 750 V e 70 ºC, com sete 

condutores de 1,5 mm2, formados por fios de cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, 

encordoamento classe 5, isolados com PVC/A (espessura de 0,8 mm), nas cores 

branco, preto, vermelho, verde, amarelo, azul e marrom. A cobertura será de PVC, 

classe STI, cor preta com espessura de 1,0 mm. 

7.7.2 Cabos de 4 Condutores 

Deverá ser utilizado cabo multipolar, flexível, à prova de tempo, 750 V e 70 ºC, com 

quatro condutores de 1,5 mm2, formados por fios de cobre eletrolítico, nu,têmpera mole, 

encordoamento classe 5, isolados com PVC/A (espessura de 0,8 mm),nas cores branco, 

preto, vermelho e verde. A cobertura será de PVC, classe STI, cor preta com espessura 

de 1,0 mm. 
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7.7.3 Cabos de 2 Condutores para Botoeiras 

Deverá ser utilizado cabo bipolar, flexível, à prova de tempo, 600 V e 70 ºC, com dois 

condutores de 2,5 mm2, formados por fios de cobre eletrolítico, nu, têmperamole, 

encordoamento classe 5, isolados com PVC/A (espessura de 1,0 mm). A cobertura será 

de PVC, classe STI, cor preta com espessura de 1,0 mm. 

7.7.4 Cabos de 3 Condutores para Alimentação do Controlador 

Deverá ser utilizado cabo bipolar, flexível, à prova de tempo, 600 V e 70 ºC, com três 

condutores de 4 mm2, formados por fios de cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, 

encordoamento classe 5, isolados com PVC/A (espessura de 1,0 mm). Acobertura será 

de PVC, classe STI, cor preta com espessura de 1,0 mm. 

7.7.5 Cabos para Laços Detectores 

7.7.5.1 Cabo para Laço Indutivo 

Deverá ser utilizado cabo singelo, flexível, 600V com um condutor de 2,5mm2, formado 

por fios de cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, isolado com cloreto de polivinila, 

polietileno de densidade média, encapsulado em 6mm. 

 

7.7.5.2 Cabo Alimentador 

Deverá ser utilizado cabo bipolar, rígido, 600V com dois condutores trançados, 

blindado de 2,5mm2, formado por fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado com 

cloreto de polivinila, polietileno de densidade média, encapsulado em 6mm. 

 

7.8 Botoeiras de Pedestres 

O conjunto de botoeira de pedestres deverá ser formado com os seguintes componentes: 

 Botão de comando, tipo faceado e com grau de proteção IP 65; 

 Bloco de contato, tipo impulso com 1 (um) contato NA; 

 Caixa retro-iluminada com pictograma para fixação da botoeira; 
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 Pictograma 1- aperte para solicitação de passagem; 

 Pictograma 2 - aguarde o verde. 

 

7.9 Placas de Sinalização 

Conjuntos de placas de sinalização e de advertência deverão ser previstos, tanto para 

informar o condutor do VLT como para os usuários das vias. 

São as seguintes indicações: 

 Limite de velocidade do VLT; 

 Indicação de interseção com o VLT. 

 

As placas de sinalização deverão atender todos os requisitos da legislação vigente do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

7.10 Obras Civis 

A presente especificação tem por finalidade definir as características básicas das obras 

civis que deverão ser executadas no projeto do Sistema de Controle Semafórico para a 

Linha do VLT de Brasília. 

7.10.1 Disposição Gerais 

A faixa autorizada para obras deverá estar cercada e protegida por tapumes. 

Estes tapumes, constituídos por chapas (de madeira compensada ou outro material), 

deverão ser contínuos e não poderão apresentar vão entre a base da chapa e o piso, de 

modo a confinar materiais granulares e entulho. 

O material escavado, os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das 

obras deverão estar confinados dentro dos tapumes. 

Os tapumes deverão estar sempre alinhados, e pintados segundo padrão a ser definido 

pela Contratante. O volume de terra acumulada em seu interior deverá ocupar, no 
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máximo, 3/4 de sua altura, para evitar que o material de escavação se espalhe fora da 

faixa autorizada. 

A terra escavada deverá estar afastada, no mínimo, 50 cm da borda da escavação. 

Os materiais granulares, tais como, areia e pedra britada, deverão ser contidos e 

confinados para evitar que se espalhem e misturem entre si ou com o entulho da obra. 

Toda mistura manual de argamassa deverá ser feita sobre caixa ou tablado para evitar 

sujeira e dano às calçadas ou ruas. Toda mistura de concreto, mesmo que pequena, 

deverá ser feita mecanicamente. 

Nas entradas de garagem deverão ser colocados passadiços de madeira ou chapa 

metálica. A resistência do passadiço deverá suportar o tráfego previsto para o local. 

Os passadiços para pedestres deverão ser dotados de corrimões laterais, iluminação 

noturna e sinalização de orientação ao pedestre. 

Os acessos a domicílios e estabelecimentos comerciais deverão ficar desobstruídos, 

sem entulho e varridos. 

Deverão ser tomados cuidados para não obstruir as sarjetas e bocas de lobo. 

Quando a sarjeta tiver que ser secionada, deverá ser construída uma proteção para 

impedir a entrada de água na vala. Essa proteção deverá ser constituída por barragem 

de alvenaria, de altura suficiente para o desvio da água, canalizando-a até que a sarjeta 

seja reconstituída. 

Para sinalização noturna deverá se utilizar lâmpadas elétricas incandescentes, 

colocadas na parte superior dos tapumes em intervalos não superiores a 10 m, dentro 

de recipientes plásticos translúcidos, de cor vermelha. 

O estacionamento de caminhões para carga e descarga deverá ser realizado apenas e 

estritamente no período autorizado pela sinalização, mesmo que seja apenas no período 

noturno. 

Alterações de projeto, devidas à existência de interferências (equipamentos urbanos ou 

de concessionárias de serviços públicos), somente poderão ser realizadas mediante 

expressa autorização da Contratante. 

A execução das obras deverá obedecer às normas e legislação em vigor no DF. 
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7.10.2 Sondagens de Verificação 

As sondagens de vala, caso necessário, devem ser executadas e remanejamento de 

interferências, se necessária. 

7.10.3 Escavação e Fechamento das Valas 

A escavação, assentamento de dutos e fechamento das valas adicionais aos já 

executados pelas Obras Civis devem ser executados de acordo com cada tipo de solo. 

A recomposição do revestimento do passeio, calçada, ilha e faixa de rolamento 

danificada em decorrência de obras e serviços deverão ser do mesmo tipo do existente 

anteriormente no local. A recomposição não deverá sofrer alteração por má execução do 

serviço como afundamento, soltar o revestimento, etc. 

7.10.4 Rede Subterrânea 

A Rede Subterrânea principal, ao longo da linha do VLT é de responsabilidade de outro 

fornecimento (Obras Civis). As ramificações da rede de dutos principal (as redes de 

dutos secundárias), serão de responsabilidade da obra civil e devem seguir os requisitos 

a seguir. 

Execução da rede secundária deverá levar em conta no projeto referente à locação do 

eixo da vala, o nivelamento, o perfil, a marcação e remoção da pavimentação, a 

escavação, a linha de dutos, o nivelamento do fundo e o assentamento dos dutos. 

Quando as escavações encontrarem estruturas ou linhas de terceiros, estas deverão ser 

devidamente protegidas para evitar acidentes. Os postes e árvores, quando próximos às 

escavações, deverão ser devidamente escorados. 

No caso de danos na tubulação de esgoto, os reparos deverão ser efetuados. 

No caso de rompimento da tubulação de água, o fato deverá ser comunicado 

imediatamente à Concessionária correspondente para providenciar os reparos. Nesses 

casos, os custos decorrentes ficarão às expensas da Contratada. 

No caso de danificação de redes de outras concessionárias, deverá ser reparado, sem 

nenhum ônus para a concessionária. 
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As valas perpendiculares ao eixo da rua, ou em frente a postos de gasolina, oficinas e 

garagens de veículos pesados, deverão ser escoradas e protegidas com chapas de aço 

fixadas no pavimento por meio de grampos. 

7.10.4.1 Rede de Dutos Secundária 

A rede de dutos secundária deverá ser executada utilizando-se de feixes de dutos 

fabricados em PEAD e envelopados em concreto, conforme a necessidade do projeto 

de cada localidade. 

Deverá haver um duto especifico para cada tipo de cabo, ou seja, o cabo de fibra 

óptica não deve ocupar o mesmo duto que o cabo de alimentação elétrica.  

Todos os serviços executados em travessias e passeios deverão se realizados 

preferencialmente por método não destrutivo. 

7.10.4.2 Caixa de Passagem Subterrânea 

A rede de dutos deverá ter caixas de passagem em trechos entre 50 m a 70 m de 

extensão, para facilitar o lançamento dos cabos. 

A caixa de passagem poderá ser em concreto de cimento Portland ou de ferro 

fundido. 

7.10.4.3 Caixa de Passagem de Ferro Fundido 

O assentamento das caixas de passagem de ferro fundido deverá ser feito sobre base 

de concreto Portland. 

Após o assentamento, a base deverá ser revestida com argamassa de cimento e 

areia, com adição de impermeabilizante. 

A tampa da caixa de passagem de ferro fundido deverá estar solidária à caixa, com 

dobradiça, para evitar furtos. 

 

7.11 Base para os Controladores 

As bases para os controladores serão construídas em concreto armado, pré-moldado em 

formas de aço. 
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O concreto será produzido com cimento Portland comum, sendo dosado por peso e 

misturado em usina, constituído de mistura homogênea e materiais obedecendo aos 

requisitos das especificações e métodos de ensaios da ABNT. 

Os agregados miúdos e graúdos deverão satisfazer as especificações da NBR 7211 

(Agregado para concreto). 

A armadura das bases deverá ser em tela de aço soldada, em malha quadrada fabricada 

de acordo com a NBR-7481 (Tela de aço soldada – Armadura para concreto). 

Os parafusos chumbadores, inclusive arruelas lisas e de pressão e porcas serão em aço 

ABNT 1020, zincado por imersão a quente. 

As bases do controlador deverão ser assentadas sobre lastro de concreto magro, 

nivelado. 

 

7.12 Fundação para Coluna Semafórica Engastada 

A execução das fundações de colunas engastadas deverá ser feita de forma a garantir os 

aspectos de segurança necessários à instalação dos braços projetados e dos grupos 

focais. 

O concreto utilizado na fundação deverá ser de cimento Portland. Todas as colunas 

deverão ser instaladas no prumo. Somente após o endurecimento do concreto é que 

deverão ser instalados os braços projetados e os grupos focais correspondentes. 

 

7.13 Execução da Rede de Dutos por Sistema não Destrutivo 

7.13.1 Abertura de Poço Inicial e Final 

Para que seja iniciada a perfuração dos micro-túneis será necessário que se faça um 

poço de partida por onde a broca será introduzida e um poço final onde a broca será 

trocada pelo escarificador e introduzido o eletroduto. 
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Tanto o poço inicial como o poço final será aberto em locais onde serão construídas as 

caixas de passagem. Em local onde já exista caixa de passagem, será aberto um poço 

na lateral desta caixa. 

7.13.2 Abertura de Micro Túneis 

Após serem locados, será iniciada a perfuração dos micro-túneis, com a introdução da 

broca que faz o furo piloto, acompanhado na superfície através de monitoração. 

Chegando ao poço final, a broca será trocada por um escarificador rotativo, com a 

função de alargar o furo piloto e ao mesmo tempo puxar o eletroduto. 

Em cada micro túnel deverão ser introduzidos no máximo 4 eletrodutos. 

 

7.14 Barreira de Segurança 

Barreiras de segurança (NBR 6974 da ABNT), construídas em concreto de cimento 

Portland, serão utilizadas eventualmente para proteção de postes de sustentação de 

câmeras e de equipamentos controladores. 

Estas barreiras, por sua função de proteção local específica, terão curta extensão, 

devendo, portanto ser moldadas “in loco”, com perfil simples definido pela NB 668. 

É indispensável a construção do terminal da barreira, executado a montante do obstáculo 

que se quer proteger. 

A construção da barreira de segurança deverá obedecer ao disposto na NB 668 da ABNT. 

 

7.15 Serviços em Campo 

7.15.1 Procedimento Operacionais 

Durante o período em que conviverem num mesmo local a sinalização semafórica antiga 

e a sinalização semafórica nova deverá ser evitado que a sinalização que estiver em 

operação fique com sua visibilidade encoberta pela outra sinalização. 

570



 
 
 

ET – REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTROLE SEMAFÓRICO 
 

 
 

Quando for necessária a desativação ou a degradação de um sistema em operação para 

possibilitar a instalação de um sistema novo, o período durante o qual ocorrerá tal 

desativação ou degradação deverá ser o menor possível, devendo ser executado em 

horários adequados, especificados pela Contratante. 

Deverá ser apresentado o esquema operacional padrão para efetuar o desligamento e 

religamento das interseções semaforizadas, o qual deverá ser aprovado pela 

Contratante. 

Quando houver a necessidade de interdição parcial ou total de vias, deverá ser propor o 

esquema operacional, incluindo desvios de tráfego. 

7.15.2 Segurança nos Serviços de Campo 

Deverão ser obedecidas às normas e regulamentos municipais para a execução dos 

serviços em vias públicas. 

Todos os funcionários, quando em serviço em campo, deverão utilizar coletes refletivos 

nos trabalhos diurnos e noturnos, capacetes e outros equipamentos de proteção 

individual que forem necessários à execução do trabalho. 

Os veículos a serem utilizados nos serviços de instalação e manutenção em campo 

deverão estar providos de equipamento de sinalização visual giratória, na cor amarela 

âmbar, bem como de identificação em local visível que descreva o nome da firma 

Contratada e as palavras: “A SERVIÇO DO VLT DO DF”. 

7.15.3 Retirada de Materiais 

Deverá ocorrer sempre a retirada de material semafórico resultante da execução dos 

serviços. 

7.15.4 Aterramento 

Todos os equipamentos eletrônicos e suas estruturas deverão ser convenientemente 

aterrados. O aterramento elétrico deverá obedecer à Norma NBR 5410 da ABNT 

conforme definido no documento ET – Especificação Técnica de Requisitos Gerais de 

Fornecimento. As conexões deverão ser tratadas para garantir um bom contato. 
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Deverão ser tomados cuidados especiais nas junções entre materiais diferentes a fim de 

evitar corrosão galvânica. 
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8 CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE E MANUTENABILIDADE (RAM) 

Deverá ser fornecido o Memorial Descritivo dos cálculos da predição de Confiabilidade e 

Disponibilidade do Sistema de Controle Semafórico. Além disso, devem ser submetidos à 

aprovação, os cálculos de segurança do sistema. O Memorial deverá ser apresentado de 

uma forma objetiva e de fácil compreensão, detalhando a metodologia e os critérios 

adotados nos cálculos de cada módulo integrante do sistema. 

O Sistema de Controle Semafórico deverá apresentar uma Disponibilidade Funcional 

Global de seus módulos de 99,98 %, ou seja, não deverá apresentar a perda de suas 

funções por um período superior a duas (2) horas em 10.000 horas de operação do 

sistema. 

A confiabilidade é medida através dos indicadores “MTBF” e “MTTR” conforme descrito a 

seguir. 

8.1 Tempo Médio entre Falhas - MTBF 

O tempo médio entre falhas não interdependentes - MTBF - é definido pela relação: 

 

Onde o “Tempo de Operação” é o tempo acumulado pelo equipamento durante a 

operação, no período de observação da confiabilidade; 

 

O Tempo de Equipamento Inoperante (tempo fora de serviço) – é determinado desde o 

instante da detecção da falha até o instante do seu reparo final. 

Número de Falhas – Refere-se às falhas não interdependentes observadas durante o 

período de observação. 
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8.2 Tempo Médio de Reparo - MTTR 

O tempo médio de reparo – MTTR é o tempo médio efetivamente gasto para recuperar o 

equipamento, não computando o tempo de deslocamento até ao local onde se encontra 

instalado o equipamento defeituoso. 

 

8.3 Valores Mínimos Aceitáveis de Índice de Confiabilidade 

Tipo de Equipamento   MTBF  MTTR 

Computadores do controle central  13.000    1,0 

Terminais de operação   14.000    0,5 

Impressoras em geral       5.000     0,5 

Projetor        7.500     1,0 

Controlador semafórico   15.000    1,0 

No-break de interseção   25.000    2,0 

Concentrador de área    10.000    1,0 

Detectores     20.000    1,0 

 

Materiais como cabos, lâmpadas, materiais de consumo, etc. serão avaliados pela vida 

útil esperada. 

Os valores apresentados serão confrontados com aqueles efetivamente medidos, até a 

data da aceitação definitiva de cada etapa do sistema CTA. 
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9 HOMOLOGAÇÃO 

Deverá ser fornecido a documentação que comprove a aplicação em operação comercial 

de equipamentos do Sistema de Controle Semafórico (SCS) proposto, em empresas 

operadoras de Sistemas de Controle Viário  ou Sistemas VLT, os quais deverão ser 

similares aos estabelecidos nestas Especificações Técnicas. 

Esta comprovação de fornecimento deverá ser emitida por empresas operadoras de 

Sistemas de Controle Viário ou de Operadoras de Sistemas VLT, comprovando as 

características de confiabilidade, disponibilidade e segurança dos equipamento e sistemas 

fornecidos que atendam plenamente aos requisitos definidos nesta especificação. 
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