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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA – SERVIÇOS 
PRELIMINARES 
 

OBJETIVO 

Este documento integra o TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS 
ETAPAS DE SERVIÇOS E ESTUDOS PRELIMINARES, PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DO TERMINAL DE PASSAGEIROS-1, SISTEMA VIÁRIO DE ACESSOS, PÁTIO DE 
ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES, DO 
AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO/SBPA, objeto de licitação pública pautada 
na lei 8.666/93 e ratificada pela orientação da PRAI Nº. 03/2006 de 12/07/2006. 

   

A Especificação Técnica Específica (ETE) tem por objetivo apresentar o escopo técnico dos 
serviços a serem executados, definindo conceitos e denominações da documentação técnica, 
elementos que serão desenvolvidos, parâmetros de elaboração e edição, conteúdo mínimo dos 
documentos, parâmetros de aceitação e orientações para elaboração. 
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Definições Gerais: 

A elaboração dos Estudos Preliminares, Projetos Básicos e Executivos será dividida em 
ETAPAS e LOTES, os quais serão compostos pelos serviços e elementos descritos nos 
documentos denominados ETEs – Especificações Técnicas Específicas. 

Cada ETAPA dos serviços deverá ser apresentada à CONTRATANTE em uma ou mais etapas, 
conforme prazos e conteúdos definidos na Especificação Técnica Geral (ETG). 

A partir da terceira ETAPA, correspondente à Elaboração de Projetos Básicos, os projetos 
serão divididos em LOTES, conforme a estrutura que será utilizada na licitação da obra. Deste 
modo, cada LOTE deverá ser desenvolvido de forma independente dos demais, contendo 
todos os elementos necessários à definição das soluções técnicas e à execução dos 
empreendimentos, instalação dos equipamentos ou aquisição dos bens, conforme o caso.  

Após as ETAPAS de Projeto Básico e Projeto Executivo, deverá ser desenvolvida a ETAPA de 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

As definições referentes às ETAPAS INICIAIS dos serviços encontram-se neste documento, e 
a definição do conteúdo de cada LOTE será realizada em Especificações Técnicas Específicas 
(ETEs) próprias, conforme relacionadas na LD – Lista de Documentação deste 
empreendimento, assim como as definições referentes à Etapa de Serviços Complementares. 
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I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS – SERVIÇOS PRELIMINARES (SP) 

 

Apresentamos, por disciplina, o conteúdo de todos os documentos que deverão ser elaborados 
pela CONTRATADA, assim como suas formas de execução e medição. 

1. PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES – 
EP E PROJETOS BÁSICOS – PB E PROJETOS EXECUTIVOS - PE 

1.1.  PLANO DE DOCUMENTAÇÃO 

Conteúdo: 

O Plano de Documentação será composto pela listagem estimativa de toda a documentação a 
ser produzida para atendimento do Objeto do Contrato, incluindo laudos técnicos e relatórios, 
das etapas de projeto e de orçamento, relacionando os documentos pelo título e código de 
identificação. 

Os documentos devem ser relacionados em tabela contendo no mínimo os seguintes dados: 

� título do documento,  

� tipo do documento (desenho, memorial, planilha, etc.), 

� conteúdo do documento, 

� especialidade a que se refere, 

� local do projeto (TPS, TECA, via, etc.),  

� etapa em que será produzido. 

 

Execução: 

O Plano será executado pela CONTRATADA, com base nos documentos do Termo de 
Referência. A FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada sempre que necessário para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Ao longo da execução de cada etapa de trabalho, o Plano de Documentação deverá ser revisto 
e atualizado, por iniciativa da CONTRATADA ou solicitação da FISCALIZAÇÃO, de forma a 
embasar o correto cálculo dos serviços componentes das especialidades do projeto.  

As alterações no Plano de Documentação, após ter sido aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não 
implicarão em alterações no valor global contratado. 

 

Medição: 

O Plano de Documentação será medido em uma única parcela, vinculada exclusivamente à 
sua aprovação pela Fiscalização. 

 

 

2. CADASTRAMENTO GERAL  

Conjunto de documentos, que contenham as informações necessárias das 
edificações/instalações existentes do local que abrange o escopo da obra de Reforma e 
Ampliação do TPS-1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho (SBPA) e todas as construções 
complementares, tais como: Pátio de Aeronaves, Sistema Viário e Nova CUT, Vias de Serviços 
e demais edificações, conforme área demarcada no documento PA.01/010.01/07101/00 em 
maior detalhamento e levantadas em campo, que sejam imprescindíveis para o atendimento ao 
desenvolvimento e às especificações dos projetos contratados.  

Conteúdo geral: 
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O Cadastramento do Empreendimento deverá englobar, além das áreas abrangidas pelo o 
objeto do contrato, as áreas afetadas direta ou indiretamente pelo Empreendimento e pelas 
futuras obras. Deverá ser realizado o levantamento completo das edificações de toda a área 
afetada, diretamente ou indiretamente, pela obra constante do lote em referência, englobando 
todos os elementos necessários ao perfeito entendimento da situação atual.  

O Cadastramento terá como foco poder avaliar a reformulação dos sistemas instalados e desta 
forma, poder propor a solução mais vantajosa para a INFRAERO. 

A INFRAERO disponibilizará os projetos As-built da obra de construção do prédio do TPS-1 e 
infraestrutura auxiliar (finalizada em setembro/2000), o qual deverá ser revisado e 
complementado para atender ao Objeto contratado. Fornecerá, ainda, os projetos disponíveis 
das obras (realizadas no prédio após esta data e/ou previstas) se houver. 

Contudo, é de inteira responsabilidade da projetista a verificação cadastral de todas as 
informações constantes em tais plantas e a respectiva atualização dos projetos, bem como 
qualquer informação necessária ao perfeito desenvolvimento de todo o objeto do contrato. A 
eventual falta de dados deverá ser suprida pela projetista com levantamento realizado no sítio 
aeroportuário. 

Deverá ser elaborado um conjunto de documentos que contenha as informações necessárias 
das edificações/instalações existentes no sítio da obra, em maior detalhamento e levantadas 
em campo, que sejam imprescindíveis para o atendimento ao desenvolvimento dos projetos. 
Os serviços de cadastramento deverão incluir as ligações com as concessionárias e/ou com 
outras edificações do sítio aeroportuário, sempre que necessário.  

O cadastramento de cada especialidade deverá conter Levantamento Fotográfico sempre que 
solicitado, o qual deve ser apresentado com as seguintes características: 

� impresso e encadernado em formato A4,  

� duas fotografias por página, formato aproximado 10x15 cm, devidamente identificadas 
e numeradas  

� planta geral com locação dos locais fotografados 

 

Execução geral: 

A INFRAERO fornecerá à CONTRATADA os projetos disponíveis das edificações existentes. É 
de inteira responsabilidade da projetista a verificação e análise de toda a documentação 
disponibilizada pela INFRAERO, bem como a realização de todo o levantamento cadastral 
complementar necessário ao perfeito desenvolvimento de todo o objeto do contrato. 

O levantamento cadastral deverá ser realizado por equipe credenciada junto ao Aeroporto, e 
com participação obrigatória dos profissionais que desenvolverão os projetos contratados. 

É obrigatório ao Contratado relatar, referente a todos os elementos existentes de cada 
especialidade, o estado de conservação dos mesmos, a possibilidade de aproveitamento e 
quaisquer patologias detectadas. 

 

Medição geral: 

O Cadastramento será medido em uma parcela única para cada especialidade abaixo 
discriminada, salvo se houver orientação específica no item referente. Em qualquer hipótese, a 
medição será vinculada exclusivamente à aprovação do serviço pela Fiscalização. 

 

 

2.1.  CADASTRAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

2.1.1.  CADASTRAMENTO DE ARQUITETURA 

Conteúdo: 
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O cadastramento deve conter desenhos e memoriais sucintos, descrevendo o levantamento 
das informações relativas à arquitetura. Deverá ser acompanhado de caderno de 
Levantamento Fotográfico da área, onde haja a identificação dos principais elementos, 
instalações e locais de interferência das obras. 

Execução: 

Deverão ser conferidos os dados e levantadas as áreas em questão, obtendo-se as 
dimensões, alturas, cotas de nível, especificação de cores, materiais e demais características 
geométricas no mínimo dos seguintes elementos arquitetônicos: 

� Edificações existentes (TPS, CUT, viaduto e demais edificações); 

� Elementos externos de fachada, cobertura, etc.; 

� Espaços internos da edificação com ênfase na área de interferência do 
empreendimento; 

� Esquadrias; 

� Rampas e escadas; 

� Áreas molhadas; 

� Mobiliário e equipamentos existentes 

Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

 

2.1.2.  CADASTRAMENTO DE URBANISMO 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter a desenhos e memoriais sucintos, descrevendo a o levantamento 
das informações relativas à Urbanização existente, com ênfase nas áreas de interferência e 
interfaces. Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico da área, onde 
haja a identificação dos principais elementos, instalações e locais de interferência das obras. 

Execução: 

Deverão ser conferidos os dados e levantadas as áreas em questão, obtendo-se a locação, 
coordenadas, dimensões, alturas, raios, cotas de nível, especificação de cores, materiais e 
demais características geométricas dos seguintes elementos urbanísticos: 

� Estacionamento de veículos e acessos; 

� Sistema viário e acessos; 

� Localização de árvores, postes, hidrantes e outros elementos construídos existentes; 

� Localização de calçadas, acessos, patamares, rampas, etc.; 

� Localização e indicação da inclinação de taludes e arrimos; 

� Os eixos das paredes externas das edificações, cotados em relação à referência 
preestabelecida e bem identificada; 

Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

 

2.1.3.  CADASTRAMENTO DE PAISAGISMO 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter a desenhos e memoriais sucintos, descrevendo a o levantamento 
das informações relativas ao Paisagismo existente, com ênfase nas áreas de interferência e 
diretrizes ambientais. Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico da 
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área, onde haja a identificação dos principais elementos, instalações, espécies vegetais e 
locais de interferência das obras. 

Execução: 

Deverão ser conferidos os dados e levantadas as áreas em questão, obtendo-se a locação, 
coordenadas, dimensões, alturas, raios, cotas de nível, especificação, espécies e demais 
características dos seguintes elementos paisagísticos: 

� Localização das árvores e especificação das espécies arbóreas; 

� Espaços externos: caminhos, canteiros, divisórias de canteiros, áreas gramadas, 
canteiros de ervas, arbustos e vegetação de porte, árvores, arvoretas, palmeiras, etc.; 

� Equipamentos fixos de apoio e outros elementos construídos existentes. 

Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

 

2.2.  CADASTRAMENTO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

2.2.1.  CADASTRAMENTO DE ESTRUTURAS 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter memoriais, e desenhos somente se necessário, descrevendo o 
levantamento das informações relativas às estruturas existentes, seu estado de conservação e 
interferências. Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico, onde haja a 
identificação dos principais elementos e eventuais anormalidades. 

Execução: 

Deverão ser verificadas todas as estruturas existentes, nas disciplinas de concreto armado e 
metálicas, suas localizações e dimensões, bem como toda qualquer anormalidade encontrada.  

Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

2.2.2.  CADASTRAMENTO DE FUNDAÇÕES 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter memoriais, e desenhos somente se necessário, descrevendo o 
levantamento das informações relativas às fundações existentes, seu estado de conservação e 
interferências. Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico, onde haja a 
identificação dos principais elementos e eventuais anormalidades. 

Execução: 

Deverão ser verificadas todas as fundações existentes, suas localizações, dimensões, suportes 
de carga, condições físicas, bem como toda qualquer anormalidade encontrada.  

Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

 

2.2.3.  PROVA DE CARGAS DE FUNDAÇÕES 

Conteúdo: 

Os serviços contratados visam a verificação da resistência e funcionalidade das fundações 
existentes em parte da área prevista para a ampliação do Terminal de Passageiros 01 do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho - SBPA.  

Estas fundações foram executadas por ocasião da construção do Terminal de Passageiros-01, 
na área onde na época era prevista a ampliação do prédio. Para maior segurança, se faz 
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necessário a prova de cargas nessa estrutura. As Provas de Cargas serão executadas em 30% 
(trinta) por cento das fundações, naquelas onde incidem as maiores cargas da estrutura, 
conforme Projeto de Fundações, em anexo. 

Execução: 

O ensaio consiste no carregamento progressivo do bloco das estacas, com acompanhamento 
das deformações acompanhado por instrumentação de controle (defletômetros) a fim de 
verificar seu comportamento. Esse carregamento será igual ao considerado pelo calculista do 
projeto de estruturas / fundações, iniciando-se pelo carregamento de valor característico 
(aquele previsto para estrutura no cálculo, ponderando o valor das cargas, que deverá ser: 
100% do peso próprio + 100% de peso do revestimento e outras cargas + 30% da carga 
acidental) que define o Estado Limite de Serviço (ELS) e terminando com o carregamento total 
(10% de todas as cargas) que define o Estado Limite de Utilização (ou último) (ELU). 

A prova de carga refere-se ao ensaio de capacidade de carga das estacas. 

Na execução dos ensaios deverão ser observadas as seguintes Normas: 

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações 

NBR 12.131- Estacas – Prova de carga estática 

NBR 13.208 – Estacas – Prova de carga dinâmica 

Deverão ser apresentados Relatórios Técnicos dos ensaios, bem como todos os registros 
pertinentes à sua execução. 

Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

 

2.3.  CADASTRAMENTO DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO - ARRUAMENTO, 
PÁTIOS E VIAS; DRENAGEM – REDES EXTERNAS, VALAS E CAIXAS; 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES). 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter memoriais e desenhos, descrevendo o levantamento das 
informações relativas à infraestrutura existente, seu estado de conservação e possíveis 
interferências com os elementos projetados. É obrigatório locar a área de levantamento em 
planta geral do sítio aeroportuário, utilizando sistema de coordenadas. Deverá ser 
acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico, onde haja a identificação dos 
principais elementos e eventuais problemas. 

O cadastramento inclui o levantamento topográfico das informações, expresso através de 
desenho e planilhas auxiliares. Deverá ser especificado o tipo de cadastro (físico e/ou 
geométrico), o qual apresentará todos os elementos da área de infraestrutura. 

 

Execução: 

Deverá ser realizado o levantamento completo da infra-estrutura existente na área de 
interferência do projeto e seu entorno imediato, abrangendo no mínimo:  

� TPS, CUT e demais edificações de apoio. 

� Via de acesso ao TPS, pátio de aeronaves e pátios auxiliares.  

� Estacionamento de veículos e acessos, inclusive às áreas de apoio.  

Estes elementos devem ser conferidos e/ou levantados obtendo-se coordenadas, cotas e 
demais características geométricas, detalhando os seguintes dispositivos presentes nas áreas 
afetadas, direta ou indiretamente, pelas obras de Infraestrutura: 

� Redes existentes em geral (inclusive redes públicas) localizadas na via e na área onde 
será implantada a infraestrutura de pavimentação e drenagem do Empreendimento. Devem 
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ser cadastradas redes, tais como: água fria, esgoto, águas pluviais, instalações contra 
incêndio e gás. 

� Poços de visita de redes de esgoto e galerias de águas pluviais;  

� Bocas de lobo, sarjetas, valas e outros componentes da drenagem superficial ou 
subterrânea existente;  

� Edificações existentes; 

� Caixas e Posteamento de rede elétrica;  

� Demais elementos componentes de redes de utilidades e serviços que possam interessar 
ao projeto de infraestrutura;  

É de responsabilidade da projetista obter, junto às concessionárias, as informações 
necessárias para complementar a perfeita identificação das redes. 

Medição: 

O Cadastramento de Infraestrutura será medido em parcela única, podendo ser desmembrado 
em Levantamento Topográfico e Levantamento Cadastral. 

 

2.4.  CADASTRAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Considerações gerais: 

O cadastramento deve conter memoriais e desenhos, levantando informações e descrevendo 
as redes existentes, seu estado de conservação, capacidades e interferências. 

Atenção especial deve ser dada aos seguintes itens: 

� Padronização de equipamentos: a PROJETISTA deverá obter cadastro das diversas 
marcas de equipamentos (torneiras de todo tipo, válvulas de descarga, bebedouros, 
válvulas para mictórios, etc.) utilizados nos TPS e quantificar quais estão em condições de 
serem repetidos no empreendimento atual, de maneira a padronizar os equipamentos 
utilizados no TPS. Este levantamento cadastral deverá ser confirmado pelo Gerente de 
Manutenção do Aeroporto Internacional Salgado Filho - SBPA. 

� Interferências com redes externas de Água Fria e Redes Externas de Esgoto de 
edificações que venham a permanecer em funcionamento durante ou após as obras. 

Deverão ser realizados levantamentos fotográficos, com foco em elementos definidos nos 
subitens a seguir. 

Deverão ser verificadas integralmente as redes existentes nas disciplinas abaixo listadas, 
registrando suas interferências, capacidade e localização, bem como toda qualquer 
anormalidade encontrada.  

A Contratada deve ter especial atenção à verificação das consequências do recalque do 
terreno ocorrido desde a conclusão da obra, atualizando dados como níveis e caimento de 
tubulações e buscando identificar os pontos críticos gerados no sistema. 

O Cadastramento de Instalações Hidrossanitárias será medido em parcela única, podendo ser 
desmembrado nos quatro tópicos abaixo discriminados. 

 

2.4.1.  CADASTRAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo: 

� Planilha cadastral de todas as peças sanitárias (louças, metais, equipamentos, etc.) de 
cada ambiente, inclusive os registros e os equipamentos existentes no forro. Deve constar 
a avaliação da possibilidade ou impossibilidade de reutilização das peças sanitárias ou 
equipamentos e apresentada a devida justificativa; 
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� Cadastramento topográfico da rede externa afetada direta ou indiretamente pelo 
empreendimento; 

� Cadastro da rede externa existente nas proximidades da área do empreendimento, de 
maneira a garantir informações necessárias às ações que visam a manter o fornecimento 
de água de todas as edificações existentes nas proximidades; 

� Cadastro completo dos reservatórios existentes incluindo: entrada de água, instalações de 
sucção e recalque, barrilete de distribuição de água fria, barrilete do sistema de combate a 
incêndio, extravasores/limpeza, caixa de inspeção ou destinação final da tubulação do 
sistema extravasor/limpeza, etc.; 

� Cadastro da rede de distribuição em planta baixa. Devem ser indicados em legenda os 
diâmetros comprovados visualmente e os diâmetros não comprovados (deduzidos). 
deduzidos). Escala mínima: 1:100 (rede geral) e 1:50 (sanitários e outros ambientes 
hidráulicos); 

O Levantamento Fotográfico de água fria terá como foco cadastrar o sistema de sucção e 
recalque, subsidiar o estudo relativo à possibilidade ou impossibilidade de utilização de água 
de menor qualidade (ex: água de chuva) para o abastecimento de peças sanitárias e identificar 
possíveis interferências ou problemas e propor soluções. Devem ser registrados, no mínimo: 

� Fotos comentadas dos barriletes dos reservatórios e seus registros, sistema de 
bombeamento e válvulas de controle; 

� Fotos comentadas das condições de ancoragem das instalações nos forros e shafts; 

� Fotos comentadas do sistema de sucção e recalque; 

� Fotos comentadas da rede de distribuição no forro (aproximadamente 1 foto a cada 100 
m²); 

� Planta de localização do ponto onde foram obtidas as fotos, em escala mínima 1:500, 
indicando a direção e sentido em que foi obtida cada foto. 

 

2.4.2.  CADASTRAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

Conteúdo: 

Deverá ser avaliada pela CONTRATADA a capacidade da rede coletora existente em suportar 
as novas contribuições oriundas da ampliação do Aeroporto, com a finalidade de alertar a 
fiscalização sobre a necessidade de eventuais intervenções futuras ou de contratação de 
projetos para a ampliação da rede coletora existente. 

Deverão ser elaborados, no mínimo: 

� Cadastramento do tratamento do esgoto sanitário e do da destinação do efluente de esgoto 
tratado. Devem também ser registrados aspectos relevantes do tratamento dos esgotos, 
como tipos de resíduos gerados e sua destinação; 

�  Planilha cadastral de todos os equipamentos que compõem o sistema, por ambiente. Deve 
ser avaliada a possibilidade ou impossibilidade de reutilização de equipamentos e 
apresentada a devida justificativa; 

� Cadastramento topográfico da rede externa, incluindo caixas de inspeção, sistemas de 
recalque, poços de visita, e demais elementos. 

� Cadastro da rede externa, com coordenadas, cotas e demais características geométricas 
das áreas afetadas direta ou indiretamente pelo Empreendimento. 

� Cadastro dos reservatórios, identificando a caixa de inspeção que recebe a tubulação de 
limpeza/drenagem dos reservatórios; 

� Cadastro do Poço de recalque, informando capacidade, vazão, e demais dados. 
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� Cadastro da rede interna às edificações afetadas pelo Empreendimento, com especial 
atenção a caixas de inspeção situadas em seu interior e sistema coletor de gordura das 
lojas de alimentação. 

O Levantamento Fotográfico de instalações de esgoto terá como foco auxiliar o cadastro das 
redes externa e interna, identificar o real estado das tubulações e as possíveis interferências. O 
levantamento deve conter planta de localização do ponto onde foi obtida cada foto (escala 
mínima 1:500) e, no mínimo, fotografias comentadas dos seguintes elementos: 

� Redes externas, identificando os Poços de Visita (PVs), Caixas de Inspeção (CIs) e demais 
dispositivos; 

� Bombas dos sistemas de recalque, válvulas e registros de controle; 

� Instalações nos forros (aproximadamente 1 foto a cada 100 m²); 

� Condições de ancoragem das instalações nos forros e shafts; 

 

2.4.3.  CADASTRAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (Provenientes 
das edificações) 

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo: 

� Planilha cadastral de todos os elementos que compõe o sistema, por ambiente. Deve ser 
avaliada a possibilidade ou impossibilidade de reutilização de equipamentos e apresentada 
a devida justificativa; 

� Cadastramento topográfico da área externa, abrangendo caixas de águas pluviais, 
sistemas de recalque, poços, e demais elementos; 

� Cadastro da rede externa, obtendo as coordenadas, cotas e demais características 
geométricas das áreas afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento. Deverão ser 
abrangidos poços de visita, pelo menos da edificação até o PV de ligação com a rede 
pública, caixas, canaletas e demais elementos; 

� Cadastro da Cobertura, com todas as calhas e saídas de águas pluviais existentes; 

� Cadastro de todas as canaletas coletoras existentes no térreo, identificando o ponto de 
interligação com a rede externa; 

O Levantamento Fotográfico de águas pluviais terá como foco identificar o real estado das 
tubulações de descida (e necessidade de substituição parcial ou total da tubulação), subsidiar o 
estudo relativo à possibilidade ou impossibilidade de reuso da água de chuva, bem como 
identificar interferências ou problemas. O levantamento deve conter planta de localização do 
ponto onde foi obtida cada foto e, no mínimo, fotografias comentadas dos seguintes elementos: 

� Todas as calhas, devendo ser identificadas todas as obras que serão necessárias para sua 
recuperação; 

� Redes e tubos de queda. Sempre que possível, fotografar cada uma das descidas de 
águas pluviais, principalmente registrando os pontos críticos das descidas; 

� Condições de ancoragem das instalações nos forros e shafts; 

� Bombas dos sistemas de recalque, válvulas e registros de controle. 

 

2.4.4.  CADASTRAMENTO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo: 

� Planilha cadastral de todos os equipamentos que compõem o sistema, por ambiente 
(extintores, caixas de hidrantes, pontos de chuveiros automáticos, sistemas de 
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bombeamento, etc.). Deve ser avaliada a possibilidade ou impossibilidade de reutilização 
de equipamentos e apresentada a devida justificativa; 

� Cadastramento topográfico da rede externa afetada direta ou indiretamente pelo 
empreendimento. 

� Cadastro da Rede de hidrantes externa, com coordenadas, cotas e demais características 
geométricas, nas áreas afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento. 

� Cadastro da rede externa existente nas proximidades do empreendimento, de maneira a 
fornecer informações para as ações que visam a garantir o funcionamento do sistema de 
combate a incêndios em todas as edificações durante as obras; 

� Cadastro dos reservatórios existentes, contendo planta baixa e cortes onde conste entrada 
de água, instalações de sucção e recalque, barrilete de distribuição de água fria, barrilete 
do sistema de combate a incêndio, extravasores/limpeza, caixa de inspeção ou destinação 
final da tubulação do sistema extravasor /limpeza, e demais elementos. Escala mínima: 
1:50; 

� Cadastro da rede de distribuição em planta baixa, indicando em legenda os diâmetros 
comprovados visualmente e os diâmetros não comprovados (deduzidos). Escala mínima: 
1:100 (rede geral); 

� Cadastro das válvulas de governo e alarme, dos pontos de purgação e de outros pontos 
relevante do sistema; 

� Cadastro das Caixas de hidrantes, sendo identificadas as caixas que poderão ser 
reutilizadas.  

O Levantamento Fotográfico de sistemas de combate a incêndio terá como foco identificar o 
real estado das tubulações de distribuição, bem como identificar interferências e problemas e 
propor soluções. O levantamento deve conter planta de localização do ponto onde foi obtida 
cada foto e, no mínimo, fotografias comentadas dos seguintes elementos: 

� Sistema de bombeamento existente; 

� Caixas dos hidrantes que serão reutilizadas; 

� Modelos de chuveiros automáticos utilizados; 

� Condições de ancoragem das instalações nos forros e shafts; 

� Válvulas de governo e alarme; 

� Centrais de controle porventura existentes; 

� Bombas dos sistemas de recalque, válvulas e registros de controle. 

 

2.5.  CADASTRAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter memoriais e desenhos, descrevendo o levantamento das 
informações relativas ao sistema elétrico existente, capacidades, demandas, estado de 
conservação e interferências. Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento 
Fotográfico, onde haja a identificação dos principais elementos, eventuais anormalidades e os 
pontos de interferência. 

Deverão ser elaborados, no mínimo: 

� Cadastro da Rede de Eletrodutos interna e Rede de Dutos externa das edificações. 

� Cadastro da Interligação das áreas das edificações existentes, considerando as alterações 
arquitetônicas, infra-estrutura e instalações elétricas necessárias ao Empreendimento. 

� Verificação das condições de fornecimento de energia elétrica da Subestação existente 
desde a Concessionária Energética Local até o ponto de entrega, registrando capacidade 
de carga, transformadores, e demais elementos. 
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Execução: 

Deverá ser verificado todo o sistema existente, registrando dimensões, alturas, cotas de nível, 
afastamentos, ajustes, calibrações dos equipamentos dispositivos dos quadros e painéis 
elétricos, especificação de componentes, materiais e demais características técnicas, bem 
como toda qualquer anormalidade encontrada.  

Devem ser identificadas possíveis interferências nos Sistemas de Iluminação de Pátios e 
Aeronaves, Balizamento Noturno, Rede de Iluminação Pública e demais sistemas existentes. 

Cadastro Técnico das Instalações Atuais: 

Medição: 

O Cadastramento de Sistemas Elétricos será medido em parcela única, podendo ser 
desmembrado nos tópicos acima discriminados. 

 

2.5.1.  Força 

Deverá conter no mínimo: 

� Entrada(s) de Energia: indicar as redes elétricas de energia oriundas da Concessionária 
Pública. As redes de tensão primária (alta e média tensão) nas proximidades do TPS-1 
deverão ser indicadas, para que possam contribuir e/ou interferir na solução de projeto.  

� Medição: locar os pontos de medição das cargas INFRAERO (existentes). 

� Distribuição em alta, média e baixa tensão: indicar os tipos de linhas elétricas (aéreas, 
aparentes, embutidas e enterradas...). Incluir: pontos de derivação, caixas de passagem e 
dutos e taxa de ocupação por trecho considerado. 

� Localização física das cargas representativas (motores e equipamentos), quadros elétricos, 
painéis respectivos da(s) KF(s) ou subestação(ões) existente(s) vinculadas ao escopo. 

� Sistemas de Emergência: grupos geradores a diesel e com a sua disponibilidade de 
energia. 

� Apresentar um diagrama unifilar geral do Sistema Elétrico, indicando as proteções, ajustes, 
reservas, chaves de comutação/seleção, seccionadoras. Incluir o diagrama funcional dos 
CCM´s, automatismos, potência, fator de potência, tensão nominal, ajustes, etc. 

� Apresentar as marcas e modelos dos equipamentos instalados (geradores, 
transformadores, reguladores, quadros elétricos, luminárias, UPS, etc.). Com relação à 
infraestrutura (cabos, dutos, eletrocalhas, leitos, etc.) apresentar as dimensões, diâmetros, 
seção nominal, etc. da(s) KF(s) ou subestação(ões) existente(s) vinculadas ao escopo. 

 

2.5.2.  Iluminação 

Deverá conter no mínimo: 

� Localização das luminárias e postes, incluindo altura de montagem e maneira de fixação, 
potência aparente no “Lado Terra” (que possam interferir na solução do projeto do TPS) e 
“Lado Ar”, referentes à iluminação da Via de Serviço e Pátio de Aeronaves. 

 

2.5.3.  Automação dos Sistemas Elétricos através de Sistema de Automação  

Deverá conter no mínimo: 

� Planta com o diagrama funcional da Subestação, sistema de iluminação e quadros 
elétricos. 

� Documento com a lista de pontos automatizados. 

� Documento com o descritivo Funcional do Sistema Elétrico incluindo a integração com os 
Sistemas de Utilidades. 
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2.5.4.  Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento 

Deverá conter no mínimo: 

� Documento com o tipo de solo e resistividade presumida com base no Levantamento de 
Sondagem a Percussão Standard – SPT, que será realizada nos Levantamentos 
Geotécnicos da Especialidade de Estrutura. 

� Apresentar e/ou atualizar documentação gráfica os SPDAs e Sistemas de Aterramento 
existentes que possam integrar a solução prevista no escopo do TR. 

 

2.6.  CADASTRAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS 

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter memoriais e desenhos, descrevendo o levantamento das 
informações relativas aos sistemas eletrônicos existentes, incluindo infra-estrutura, sistemas e 
equipamentos envolvidos no Empreendimento, atendendo a todo o escopo contratado para os 
projetos. 

Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico, onde haja a identificação 
dos principais elementos, eventuais anormalidades e os pontos de interferência. 

Deverão ser elaborados, no mínimo:  

� Cadastro das Redes de eletrodutos, eletrocalhas e bandejamentos internos e Rede de 
Dutos externa às edificações, expresso em plantas baixas; 

� Cadastro das Redes de Cabos para todos os Sistemas existentes nas edificações, 
expresso em plantas baixas; 

� Cadastro dos Equipamentos e Tecnologias para cada Sistema existente nas edificações; 

� Verificação das condições de fornecimento de energia elétrica da Subestação Principal 
existente (Capacidade Instalada Demanda Previsão de Expansão, dentre outros 
elementos). 

Execução: 

Deverão ser verificados todos os sistemas existentes, registrando dimensões, alturas, quadros 
e painéis de controle, especificação de componentes, materiais e demais características 
técnicas, e identificando as interferências e/ou compatibilidades com os demais Sistemas 
Eletrônicos. 

Será objeto do levantamento os sistemas de: 

� Sistema Informativo de Voos (SIV); 

� Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI); 

� Sistema de TV e Vigilância (STVV); 

� Sistema de Controle de Acesso (SISCOM); 

� E demais sistemas eventualmente existentes na área de interferência do empreendimento. 

 

2.7.  CADASTRAMENTO DE TELEMÁTICA 

Conteúdo: 

Constitui o Levantamento na área onde será feita a reforma e ampliação do Aeroporto 
Internacional de Porto Alegre - SBPA, fazendo um levantamento em campo das informações 
necessárias para o atendimento às especificações deste projeto.  
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O cadastramento deve conter memoriais e desenhos, descrevendo o levantamento das 
informações relativas ao sistema de telemática existente, incluindo infraestrutura, sistemas e 
equipamentos existentes. 

Deverá ser acompanhado de caderno de Levantamento Fotográfico, onde haja a identificação 
dos principais elementos, eventuais anormalidades e os pontos de interferência. 

Deverá contemplar, no mínimo:  

• PABX. 

• Ativos de Rede. 

• Salas de TI. 

• Distribuição de sinal de telefonia móvel no TPS ampliado. 

• Ligação das Operadoras de Telecomunicação do Sitio Aeroportuário. 

• Interligação das áreas externa com o TPS ampliado. 

• Interligação com a edificação do TPS 1 existente. 

Execução: 

Deverão ser verificadas as instalações existentes nas edificações e áreas de interferência dos 
Empreendimentos onde será implantado o sistema de cabeamento estruturado, visando avaliar 
as necessidades da instalação, quantitativos de pontos, características física da área a ser 
coberta pela rede e as informações necessárias para o projeto. 

 Medição: 

Conforme diretrizes gerais. 

 

2.8.  CADASTRAMENTO DE SISTEMAS MECÂNICOS  

Conteúdo: 

O cadastramento deve conter memoriais e desenhos descrevendo o levantamento das 
informações relativas aos equipamentos mecânicos existentes no TPS e edificações de apoio, 
seu estado de conservação, capacidades e interferências, acrescentando informações e/ou 
relatórios de situação contendo as dificuldades e sugestões da área de manutenção.  

Deverá ser acompanhado de Levantamentos Fotográficos com foco e os elementos definidos 
nos subitens a seguir. 

Execução: 

Deverão ser verificadas integralmente as redes existentes nas disciplinas abaixo listadas, 
registrando suas interferências, capacidade e localização, bem como toda qualquer 
anormalidade encontrada.  

Medição: 

O Cadastramento de Sistemas Eletromecânicos será medido em parcela única, podendo ser 
desmembrado nos quatro tópicos abaixo discriminados. 

 

2.8.1.  CADASTRAMENTO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes produtos: 

2.8.1.1. Representações gráficas do sistema de ar condicionado e ventilação existente no 
Terminal de Passageiros e próximos às áreas de ampliação do Terminal.  

As representações gráficas deverão ser: 

• Plantas baixas e cortes da Central de Água Gelada existente; 
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• Plantas baixas e de cortes das redes de dutos (ar condicionado, ventilação e exaustão) 
das áreas direta ou indiretamente afetadas pela reforma, incluindo a representação do 
posicionamento de difusores e grelhas; 

• Plantas baixas e de cortes do encaminhamento das tubulações hidráulicas do sistema 
de ar condicionado existente nas áreas direta ou indiretamente afetadas pela reforma 
e/ou ampliação, informando as bitolas dos tubos e valores de vazão de água gelada; 

• Plantas baixas indicando a distribuição e disposição dos equipamentos (fancoils, 
ventiladores, exaustores) relacionados às áreas afetadas pela reforma e/ou ampliação; 

• Fluxograma de água gelada completo do sistema de ar condicionado; 

• Plantas baixas de infra-estrutura da instrumentação de campo instalada 
(sensores/atuadores) do sistema de ar condicionado relacionados com as áreas 
afetadas pela reforma e/ou ampliação; 

• Plantas da arquitetura de ligação das controladoras do SIGUE existente relacionadas 
ao controle do sistema de ar condicionado do Aeroporto de Fortaleza. 

 

2.8.1.2. Documentos descritivos contendo: 

• Descrição, em linhas gerais, do sistema de ar condicionado e do sistema de automação 
e controle existentes. 

• Especificações técnicas completas das bombas, chillers, torres e demais equipamentos 
instalados como fancoils, splits, dentre outros. Deve conter também informações 
inerentes ao estado de funcionamento/conservação desses equipamentos. 

• Dados de perda de carga total e de vazão de água gelada na tubulação de água gelada 
e nas serpentinas dos equipamentos instalados no Aeroporto. 

• Especificações técnicas completas dos sensores e atuadores instalados nos 
equipamentos relacionados às áreas afetadas pela reforma e/ou ampliação e lista de 
pontos quantificados e qualificados de toda a instalação existente. 

• Levantamento Fotográfico de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica 
terá como foco auxiliar o cadastro das redes e especialmente dos equipamentos. O 
levantamento deve conter planta de localização do ponto onde foi obtida cada foto e, 
no mínimo, fotografias comentadas dos equipamentos existentes e dos pontos críticos 
das redes de dutos. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

As especificações deste projeto; 

• O resultado do levantamento em campo no local do empreendimento acompanhado 
por representante da INFRAERO; 

• O projeto executivo e/ou “as built” disponíveis do Terminal fornecidos pela INFRAERO. 

 

2.8.2.  CADASTRAMENTO DE ELEVADORES 

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo:  

� Cadastro dos elevadores existentes (plantas e corte) que sofrerão interferências, reformas 
e/ou modificações; 

� Cadastro do quadro e infra-estrutura elétrica, registrando sua disposição, cabeamentos, 
quadros, eletrocalhas, e demais componentes dos elevadores existentes que sofrerão 
interferências, reformas, adequações e/ou modificações;  
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� Especificações técnicas dos elevadores existentes que sofrerão interferências, reformas, 
adequações e/ou modificações; 

O Levantamento Fotográfico dos elevadores terá como foco auxiliar o cadastro dos 
equipamentos. O levantamento deve identificar em planta a localização dos equipamentos 
registrados e eventuais anormalidades. 

 

2.8.3.  CADASTRAMENTO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGENS 

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo:  

� Cadastro das esteiras transportadoras existentes (plantas baixas); 

� Cadastro do quadro e infra-estrutura elétrica, registrando sua disposição, cabeamentos, 
quadros, eletrocalhas, e demais componentes das esteiras existentes;  

� Diagramas dos quadros elétricos de comando e força das esteiras existentes; 

� Cadastro das salas de PLCs que efetuam o controle das esteiras de bagagens (plantas 
baixas); 

� Fluxograma geral completo do subsistema das áreas afetadas pela reforma e/ou 
ampliação; 

� Especificações técnicas completas das esteiras existentes. 

� Memorial contendo o diagnóstico completo do estado de funcionamento das esteiras de 
bagagens existentes, através do levantamento da relação de peças que devem ser 
reparadas ou substituídas e relação dos custos para a implementação dos serviços.  

O Levantamento Fotográfico das esteiras transportadoras terá como foco auxiliar o cadastro 
dos equipamentos. O levantamento deve identificar em planta a localização dos equipamentos 
registrados e eventuais anormalidades. 

 

2.8.4.  CADASTRAMENTO DE ESCADAS ROLANTES 

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo:  

� Cadastro das escadas existentes que sofrerão interferências, reformas e/ou modificações 
(planta baixa e cortes); 

� Cadastro do quadro e infra-estrutura elétrica, registrando sua disposição, cabeamentos, 
quadros, eletrocalhas, e demais componentes das escadas rolantes existentes que 
sofrerão interferências, reformas e/ou modificações;  

� Especificações técnicas das escadas existentes que sofrerão interferências, reformas e/ou 
modificações. 

O Levantamento Fotográfico das esteiras transportadoras terá como foco auxiliar o cadastro 
dos equipamentos. O levantamento deve identificar em planta a localização dos equipamentos 
registrados e eventuais anormalidades. 

 

2.9.  CADASTRAMENTO DE INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  

Conteúdo: 

Deverão ser elaborados, no mínimo:  

� Planilha cadastral de todos os equipamentos que compõe o sistema e das centrais. Deve 
ser avaliada a possibilidade ou impossibilidade de reutilização de equipamentos e 
apresentada a devida justificativa. 
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� Cadastro de toda a rede de gás, inclusive centrais e rede de distribuição, em planta baixa, 
indicando em legenda os diâmetros comprovados visualmente e os diâmetros não 
comprovados (deduzidos). Escala mínima: 1:100 (rede geral) e 1:20 (detalhes das 
centrais). 

 

O Levantamento Fotográfico da rede de gás deve ter como foco identificar a localização e 
condições das instalações existentes, identificar possíveis pontos de fagulha, identificar 
incoerências com as normas vigentes e identificar possíveis interferências ou problemas. O 
levantamento deve identificar em planta a localização dos equipamentos registrados e das 
eventuais anormalidades, além da localização do ponto onde foi obtida cada foto e, no mínimo, 
fotografias comentadas dos seguintes elementos: 

� Centrais e seus registros e válvulas; 

� Condições de ancoragem das instalações na edificação; 

� Rede de distribuição, próximas a cada loja ou ponto de consumo. 

 

2.10.  CADASTRAMENTO COMPLEMENTAR DOS SISTEMAS DE AUXÍLIOS VISUAIS À 
NAVEGAÇÃO AÉREA 

O Serviço de Cadastramento deve avaliar criteriosamente os sistemas instalados e desta 
forma, poder propor a solução mais vantajosa para a INFRAERO para a reformulação dos 
mesmos.  

A sistemática do cadastramento (atualização e complementação) seguirá os princípios dos 
Sistemas Elétricos naquilo que forem aplicáveis e circunscritos ao escopo do empreendimento. 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados para o serviço de Cadastro 
Técnico das Instalações Atuais: 

2.10.1.  Força 

Planta ou Conjunto de Plantas:  

• Medição: locar os pontos de medição das cargas referentes aos Sistemas de Auxílios 
Visuais. 

• Distribuição em média e baixa tensão: indicar os tipos de linhas elétricas (aéreas, 
aparentes, embutidas e enterradas...). Incluir: pontos de derivação, caixas de passagem e 
dutos e taxa de ocupação por trecho considerado, considerando o trecho partindo da Casa 
de Força ou Subestação que atende aos auxílios visuais existentes até a Pista de Pousos e 
Decolagens. 

• Localização física das cargas representativas (equipamentos), quadros elétricos, painéis 
respectivos da(s) KF(s) ou subestação(ões) existente(s). 

• Sistemas de Emergência: grupos diesel geradores e com a sua disponibilidade de energia 
vinculados a estes sistemas. 

• Apresentar um diagrama unifilar geral do Sistema Elétrico, indicando as proteções, ajustes, 
reservas, chaves de comutação/seleção, seccionadoras. Incluir o diagrama funcional dos 
CCMs, automatismos, potência, fator de potência, tensão nominal, ajustes, etc. do Sistema 
Elétrico existente. 

• Apresentar as marcas e modelos dos equipamentos instalados (geradores, 
transformadores, reguladores, quadros elétricos, luminárias, UPS, etc.). Com relação à 
infra-estrutura (cabos, dutos, eletrocalhas, leitos, etc.) apresentar as dimensões, diâmetros, 
seção nominal, etc. da(s) KF(s) ou subestação(ões) existente(s). 

Observação: Preferencialmente, todas as informações deverão estar nas plantas respectivas; 
em casos justificados poderão ser aceitos documentos tipo memorial. 
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2.10.2.  Iluminação 

Planta ou Conjunto de Plantas Externas:  

• Localizar as luminárias e painéis/placas de sinalização existentes (iluminados ou não), 
incluindo altura de montagem e maneira de fixação, potência aparente no “Lado Ar”, 
referentes ao Balizamento Noturno e Sinalização Vertical das pistas de pousos e de 
rolamento. 

• Indicar a cor, potência e espaçamento entre luminárias/painéis ou placas indicativas, bem 
como os afastamentos em relação à Sinalização Horizontal. 

2.10.3.  Automação ou Automatismo dos Sistemas Elétricos através do SGE (módulo do 
SIGUE) ou Sistema de Automação Equivalente 

• Planta com o diagrama funcional da Subestação, sistema de iluminação e quadros 
elétricos. 

• Memorial com a lista de pontos automatizados. 

• Memorial com o descritivo Funcional do Sistema Elétrico.  

2.10.4.  Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento 

Memorial com: 

O tipo de solo e resistividade presumida com base no Levantamento de Sondagem a 
Percussão Standard – SPT, que será realizada nos Levantamentos Geotécnicos da 
Especialidade de Estrutura. 

• Apresentar e/ou atualizar documentação gráfica os SPDAs e Sistemas de Aterramento 
existentes que possam integrar a solução prevista no escopo do TR. 

 

2.10.5.  Cadastramento Complementar dos Sistemas Eletrônicos 

O Cadastro deverá atender a todo o escopo contratado para o empreendimento, incluindo 
levantamento em campo das instalações dos Sistemas Eletrônicos existentes, devendo 
apresentar as informações necessárias para o atendimento às especificações deste projeto.  

A CONTRATADA deverá apresentar representações gráficas dos Sistemas Eletrônicos, 
contemplando: 

• Plantas das Redes de eletrodutos/eletrocalhas/bandejamentos internas e Rede de Dutos 
externa ao Terminal. 

• Plantas das Redes de Cabos para todos os Sistemas existentes no Terminal. 

• Identificação dos Equipamentos e Tecnologias para cada Sistema existente no Terminal. 

• Interligação das áreas reformadas do Terminal, considerando as alterações arquitetônicas, 
infra-estrutura e instalações elétricas. 

• Interferências/compatibilidades com os demais Sistemas Eletrônicos. 

 

2.11.  CADASTRAMENTO DE MEIO AMBIENTE E REQUISITOS AMBIENTAIS 

 

O relatório relativo ao cadastramento de Meio Ambiente e Requisitos Ambientais deverá conter: 

• Lista com todas as ações constantes do documento “Requisitos Ambientais” e outras ações 
ambientais que já estejam sendo utilizadas em qualquer área do sítio aeroportuário, fins 
melhor avaliar/subsidiar, repetir/aprimorar a referida ação na obra a 
reformar/ampliar/construir. 
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• Lista de normas da ABNT, bem como toda a legislação Federal, estadual e municipal 
relacionada aos Programas Ambientais e Requisitos Ambientais da Infraero que interfiram 
com o empreendimento (exclusivamente legislação aplicável ao empreendimento).  

• Lista e juntada de toda a documentação ambiental que possa interferir com a obra e que já 
tenha sido desenvolvida pelo aeroporto ou algum outro órgão relacionado, ou que esteja 
em desenvolvimento. No caso de documentos em desenvolvimento, devem ser listados 
como “em desenvolvimento”, devendo ser listado o processo licitatório ou contrato dentro 
do qual o documento está sendo desenvolvido, ou juntada de correspondências da área de 
meio ambiente do aeroporto que indique o profissional que responsável pelos trabalhos. 

 

3. TOPOGRAFIA 

A CONTRATANTE fornecerá dados topográficos existentes a serem considerados pela 
CONTRATADA. O referido material será disponibilizado apenas em meio magnético.  

3.1.  Levantamento Planialtimétrico  

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos gráficos em conjunto de plantas com o 
Levantamento Planialtimétrico e Cadastral conforme a classe II PAC da Tabela 6 da NBR, 
detalhado do local da ampliação do TPS-1/ SBPA e da infraestrutura auxiliar, inclusive sistema 
viário e de acesso e intersecções com as áreas externas ao sítio e/ou á área de projeto. 

Os documentos devem conter as informações necessárias das edificações/instalações 
existentes na área do empreendimento, assim como toda a infraestrutura existente, em maior 
detalhamento e levantamento de campo, que sejam imprescindíveis para o atendimento ao 
desenvolvimento e às especificações dos projetos contratados.  

Os Serviços de Cadastramento deverão incluir as ligações com as Concessionárias e/ou com 
outras edificações do Sítio Aeroportuário que se fizerem necessárias. 

A Metodologia de Execução dos Serviços, bem como os Critérios Condicionantes que regem 
esta disciplina estão descritos no respectivo Memorial de Critérios e Condicionantes (MCC), 
citado no MD e anexo à documentação. 

O Projeto de Topografia deverá ser apresentado através de desenhos, cadernetas de campo e 
memoriais onde constarão entre outros, os seguintes elementos:  

• Orientação da Planta. 

• Referência(s) de Níveis.  

• Curvas de Níveis.  

• Os Vértices de Coordenadas a serem utilizados.  

• Referências de Níveis a serem utilizados.  

• Acidentes Topográficos.  

• Localização de edificações, ruas, estradas, árvores, entulhos, restos de obras, demolições, 
etc.  

• Poços-de-visita de Redes de Esgotos de Águas Pluviais. 

• Bocas de lobo, sarjetões e outros componentes da Drenagem Superficial ou Subterrânea 
existente. 

• Posteamento da Rede Elétrica. 

• Demais elementos de redes de utilidades e serviços que possam interessar ao projeto. 

• Quadros de áreas. 

• Legendas de convenções gráficas adotadas.  
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• Sistema de Coordenadas. 

• Escala adotada.  

Quando necessário, incluir notas e avisos que estão condicionando o projeto.  

Deverá ser especificado o tipo de Cadastro (físico e/ou geométrico); com todos os elementos a 
serem cadastrados. 

 

O Levantamento Planialtimétrico deverá conter:  

• Escala.  

• Sistema de Projeção adotado.  

• Referência de Nível a ser adotada.  

• Tolerâncias Lineares.  

• Tolerâncias Angulares.  

• Tolerâncias de Nivelamento.  

• Tipos de equipamentos a serem utilizados.  

Quando do uso de diversos quadros para apresentação de desdobramentos do projeto, indicar 
a Planta-Chave, que possa mapear a localização do trecho em questão. 

 

Forma de execução dos serviços 

Em campo: 

Deverão ser utilizados para a elaboração do Levantamento Topográfico os Marcos e RN’s dos 
marcos referenciais do Aeroporto Internacional Salgado Filho como pontos de partida definidos 
pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica – ICA no Sítio em questão. 

3.2.   Relatório Técnico 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

Ao término dos trabalhos de campo, deverá ser apresentado relatório detalhado, com anexos 
justificativos em formatos adequados, contendo: 

• A metodologia adotada. 

• As precisões atingidas. 

• Aparelhagem utilizada. 

• Cadernetas de campo. 

• Planilhas de cálculo de coordenadas e nivelamentos. 

• Cartões e outros elementos de interesse.  

Os Projetos de Topografia deverão ser executados de acordo com a norma NBR – 13133 - 
Execução de Levantamentos Topográficos.  

Forma de medição dos serviços 

Estes serviços serão medidos somente após sua elaboração e aprovação através do PT 
correspondente pela INFRAERO. 
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4. GEOTECNIA 

A Metodologia de Execução dos Serviços, bem como os Critérios Condicionantes que regem 
esta disciplina estão descritos no respectivo Memorial de Critérios e Condicionantes (MCC), 
citado no MD e anexo à documentação. 

 

4.1.  POÇOS DE INSPEÇÃO 

Os poços de inspeção terão 1,00 m (Comprimento) x 1,00 m (Largura) x 1,50 m (Profundidade) 
para coleta de amostras e ensaios de campo e laboratório. 

Para abertura dos poços em pavimentos, quando necessário, serão utilizadas serra de disco 
diamantado e equipamentos convencionais, tais como alavancas, talhadeiras, marretas, pás, 
picaretas, etc. A serra de disco se faz necessária uma vez que a camada asfáltica é espessa.  

 

4.2.  SONDAGEM A PERCUSSÃO 

Serão executadas sondagens a percussão na área do objeto do contrato. 

A locação e programação dos furos sondagem de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edificações deverão ser feito pela PROJETISTA de Fundações, de acordo com 
as Premissas da NBR 8036 (sendo, no mínimo, de 3 sondagens para área de projeção em 
planta, de edificação de até 1.200 m² e/ou 3 sondagens mais 1 sondagem a cada 400 m² que 
excederem 1.200 m² de área de projeção em planta da edificação), e para a pavimentação das 
vias de acesso e estacionamento, de acordo com a Instrução de Serviço IS-206 do DNIT 
deverá ser feita uma malha de 40,0m x 50,0m.  

Os furos deverão ter uma profundidade aproximada de 20,0m sendo que dois furos deverão 
ser levados até uma profundidade de 40m. Na região do pátio remoto de aeronaves deverá ser 
feito 4 furos de sondagem SPT. 

4.3.  AMOSTRADOR SHELBY 

Serão retiradas amostras indeformadas, sendo as profundidades de coleta (máximo 10 m) 
estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO.  

Em cada posição deverão ser retirados  Shelbys, em duas profundidades distintas.  

Os procedimentos mínimos a serem observados são descritos abaixo: 

Perfuração 

• A perfuração será revestida com segmentos de tubo de diâmetro interno 
150 mm. 

• O avanço do tubo de revestimento por percussão e lavagem será realizado 
de modo que o trepano esteja sempre adiantado à cota do pé do tubo, em 
aproximadamente meio metro. 

• Próximo à profundidade de amostragem, a defasagem entre o avanço por 
lavagem e o tubo deve ser de 0,25 m. Esta deve ser a distância entre o 
revestimento e o fundo do furo no momento da cravação do amostrador (a 
figura abaixo ilustra o procedimento). 

• O amostrador de pistão estacionário deverá ter um diâmetro interno mínimo 
de 100 mm. 

• Deverão ser observados cuidados quanto à limpeza do fundo do furo 
mediante circulação de água para minimizar a quantidade de grumos 
precipitados. Estes grumos formam uma camada de material que ocupará a 
parte superior do amostrador e diminui o volume de amostra indeformada. 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ESPECÍFICA – SERVIÇÕS 

PRELIMINARES 

Nº Documento        
PA.06/010.92/07089/00 

Data:         
Setembro/2010 

Página 28 de 
61 

 

 

• O nível da água ou fluido de perfuração devera ser mantido no mínimo 1 m 
acima do nível freático. 

Retirada do amostrador 

Uma vez cravado, o amostrador, deverá ficar em repouso durante um período de tempo que 
permita a expansão da amostra. Recomenda-se um período de espera de 30 minutos. 

Lacrado 

As duas extremidades do tubo contendo a amostra serão cobertas com uma película de PVC e 
posteriormente aplicada uma camada de parafina para conservação da umidade (NBR 9820). 

Acondicionamento e transporte 

As amostras serão identificadas e acondicionadas com o extremo biselado para baixo em 
caixas de madeira, nas quais deverão ser transportadas. Cada caixa poderá acondicionar, no 
máximo, 4 tubos Shelby. A base e os espaços laterais internos deverão ser preenchidos com 
serragem molhada.  

Durante o transporte ao laboratório, as caixas deverão ser mantidas com a face 
correspondente à base voltada para baixo. 

 

4.4.  PALHETA “IN SITU” 

Os ensaios de palheta de campo deverão ser executados de acordo com os procedimentos 
preconizados na norma NBR 10905 da ABNT. Nesta campanha de investigação será 
empregado o equipamento tipo A, isto é, o ensaio é realizado sem necessidade de perfuração 
previa. A sonda deverá ser inserida no terreno com dispositivo hidráulico e não por impacto. 

Os ensaios serão realizados nas profundidades em que forem observadas a ocorrência de 
camadas de argilas moles, i.e. camadas nas quais os piezocone esteja medindo excessos de 
poro pressão com relação à pressão hidrostática. Estas profundidades serão definidas em 
conjunto com a FISCALIZAÇÃO durante a realização da campanha.  

 
Equipamentos 

• O equipamento deverá ser do tipo A (vane borer) de acordo com a NBR 
10905. 

• A acurácia da aparelhagem deverá permitir a determinação da resistência 
ao cisalhamento não drenada do solo entre valores de 3 kPa e 50 kPa, 
com precisão superior a 10% do valor medido. 

 Execução 

• O pré-furo revestido deverá ser paralisado, no mínimo, 0,50 m acima da 
profundidade prevista para ensaio; 

• A palheta será cravada estaticamente no terreno, se necessário com 
auxílio de tripé de sondagem, cravando-se as hastes de extensão para que 
a palheta avance à frente da sapata de proteção; 

• O torque deverá ser aplicado com velocidade de rotação das hastes de (6 
± 0,6) °/min, realizando-se leituras a cada 2° de rotação, registrando-se 
todas as leituras até atingir o torque máximo; 
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• A rotação deverá ser continuada até leituras sucessivas com intervalo de 
2º indicando queda no torque ou sua estabilização; 

• Necessária a determinação de resistência “amolgada”, após 10 revoluções 
da palheta. 

Apresentação dos resultados 

Tabela e gráfico torque x rotação da palheta para cada profundidade, impresso e em arquivo 
eletrônico. 

4.5.  PIEZOCONE 

Os ensaios de piezocone (CPTU) deverão ser executados de acordo com os procedimentos 
preconizados pela Norma MB 3406 da ABNT e/ou ASTM/D 3441. 

Para cada vertical de piezocone, deverá ser medida a profundidade do lençol freático. Deverão 
ser apresentados, para cada ensaio, os gráficos de resistência da ponta, atrito lateral e poro-
pressão com a profundidade.  

Para a execução deverão ser observadas as recomendações da ABNT/NBR 12069/1991. 

A profundidade prevista para cada ensaio será de aproximadamente 12 m.  

 
Características Básicas do Equipamento 

• Piezocone com 10 cm² de área de ponta; 

• Medida de poro-pressões na base da ponta cônica (tipo U2); 

• Capacidades das células de carga de 50 kN (ponta) e 10 kN (atrito); 

• A resolução dos sistemas de leitura devem ser inferiores a 1,0 kPa para 
resistência de ponta (qc), 1,0k Pa para atrito lateral (fs) e 0,5 kPa para poro-
pressão de cravação (U2).  

 
Execução 

• O equipamento de cravação deverá ter capacidade para 200 kN. 

• A velocidade de cravação deverá ser constante e igual a 2 cm/seg. 

• O elemento filtrante do sistema de medição de poro-pressões (pedra 
porosa) da sonda deverá ser saturado anteriormente ao início de cada 
ensaio.  

• Em perfurações, caso seja utilizado pré-furo, o interior do revestimento 
deverá estar preenchido por água, de forma a evitar perda de saturação do 
piezocone durante a descida. 

• Nas profundidades especificadas, deverá ser efetuados ensaios de 
dissipação: a paralisação da penetração e o monitoramento da poro-
pressão deverá atingir no mínimo o 50% de dissipação em relação ao nível 
freático estabilizado. 

• As leituras de poro-pressão durante a dissipação deverão ser efetuadas a 
intervalos que permitam a definição da curva para determinação de 
coeficientes de adensamento. 

 
Apresentação dos resultados 
Os resultados deverão ser apresentados tanto impressos quanto em arquivo 

eletrônico. Os seguintes gráficos devem ser apresentados: 

• Gráficos de profundidade contra resistência de ponta medida e corrigida, 
atrito lateral e poro-pressão de cravação. 
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• Gráficos de medidas de poro-pressão versus tempo para cada paralisação 
efetuada. 

• Planilhas de valores de resultados de medidas de resistência de ponta, 
atrito lateral e poro-pressão para cada profundidade durante a cravação e 
paralisação. 

A calibração dos sensores deve ser apresentada.  

4.6.  DISSIPAÇÃO - CPTU 

Serão realizados de 2 ensaios de dissipação por sondagem de CPTU, nas profundidades em 
que forem observada a ocorrência de camadas de argilas moles, i.e. camadas nas quais os 
piezocone esteja medindo excessos de poro pressão com relação à pressão hidrostática.  
Deverão ser observados os procedimentos constantes no item 4.5. deste documento.    

OBSERVAÇÃO DE SEGURANÇA 

As sondagens efetuadas em áreas de movimentação de aeronaves deverão ser autorizadas 
pela administração do aeroporto, de forma a não prejudicar a operacionalidade e nem a 
segurança do mesmo. 

 

4.7.  Ensaios de Laboratório (INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS DE LABORATÓRIO) 

As características tecnológicas dos materiais serão determinadas por ensaios de laboratório. 

ENSAIOS DE SOLOS 

Para as diferentes amostras serão apresentados os seguintes ensaios: 

4.7.1.  Massa Específica Aparente Seca In Situ (Densidade “In Situ”): 

4.7.1.1. A cada 30 cm. 

4.7.1.2. A cada 50 cm. 

Os ensaios “In Situ” serão executados no interior dos poços de inspeção com emprego do 
frasco de areia para determinação da massa específica aparente do solo. 

Após a remoção da camada asfáltica serão executados os ensaios de densidade “In Situ” no 
topo das camadas de base, sub-base e subleito. 

De cada horizonte encontrado (base, sub-base, subleito) e após a execução do ensaio de 
densidade “In Situ” serão coletadas quantidade suficiente de amostras para ensaios de 
laboratório (análise granulométrica, densidade real dos grãos, índices físicos, compactação, 
CBR (método DIRENG ME 01-87), expansão e umidade natural). 

No prolongamento das cabeceiras os ensaios de densidade “in situ” serão executados a cada 
30 cm de profundidade a partir do topo com coleta das amostras para os ensaios acima 
citados. 

4.7.2.  Umidade Natural 

Ensaios de caracterização para classificação segundo o Sistema Unificado de Classificação 
dos Solos (SUCS) e HRB. 

4.7.3.  Análise Granulométrica: 

4.7.3.1. Por peneiramento 

4.7.3.2. Por sedimentação; 

4.7.4.  Densidade Real dos Grãos do Solo 

4.7.5.  Limites de Atterberg (índices físicos): 

4.7.5.1. Limite de Liquidez 

4.7.5.2. Limite de Plasticidade 

4.7.5.3. Limite de Contração 
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4.7.6.  Ensaios por Compactação: 

4.7.6.1. Proctor Modificado 

4.7.6.2. Proctor Normal 

4.7.7.  INDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – CBR e expansão: 

4.7.7.1. CBR – Método DIRENG 01-87* 

4.7.7.2. CBR - DNIT 

4.7.8.  Adensamento Oedométrico**  

Os ensaios de adensamento deverão ser realizados segundo a NBR 12007 (Solo - Ensaio de 
adensamento unidimensional).  

4.7.9.  Triaxial UU 

Ensaios triaxiais CIU realizados com tensão de consolidação de 50 kPa, 100 kPa e 200 kPa, 
com medição de poro pressões na fase de cisalhamento.   

 

4.8.  RELATÓRIO DE ENSAIO DE CAMPO E LABORATÓRIO 
Após a execução de todos os ensaios de campo e laboratório e coleta de dados, os estudos 
geotécnicos devem ser apresentados através dos seguintes elementos: 

• Uma planta de localização (escala 1/1000) dos ensaios de piezocone, 
palheta, amostragem com Shelby e poços de inspeção. A locação será 
devidamente amarrada nos marcos. Devem ser indicadas as cotas do topo 
(boca) assim como as coordenadas dos ensaios de piezocone, amostragem 
Shelby e palheta. 

• Perfil geotécnico contínuo do subsolo das áreas levantadas (na forma de 
seções transversais longitudinais), em escala horizontal e vertical 
adequada, indicando a natureza e espessura das camadas do subsolo, 
elaborado a partir de sondagens de SPT, ensaios de piezocone e 
amostragem Shelby. Devem ser apresentadas as cotas do lençol freático 
observadas e as cotas do topo (boca) dos ensaios de piezocone, palheta, 
amostragem Shelby em relação ao RN prefixado. Apresentar nas seções os 
parâmetros geotécnicos representativos para cada camada do subsolo 
identificada no levantamento geotécnico (OCR, Su, Cc, Ccr, Cs, Ch, Cv – 
obtidos através dos ensaios de piezocone, palheta, adensamento e 
triaxiais). 

• Os resultados serão apresentados através de um quadro demonstrativo. 
Deverão ser identificadas neste quadro as amostras, seu número de 
registro, a profundidade, coordenadas UTM, e o furo de onde foram 
coletadas. Serão registradas também as seguintes características:  

� Granulometria.  

� CBR e ensaios de compactação. 

� Limites de Atterberg, índice de plasticidade e atividade da 
fração argila.  

� Densidade real.  

� Classificação (SUCS/HRB).  

� Umidade natural, índice de vazios inicial, grau de saturação 
de cada amostra. 

� Coeficientes de compressibilidade (Cc, Ccr e Cs) e 
adensamento (Cv e Cr), e parâmetros de resistência obtidos 
nos ensaios triaxias. 
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O Relatório deverá apresentar uma introdução contendo a metodologia e procedimentos de 
cálculo e análise utilizados e conter obrigatoriamente UM CAPÍTULO PARA CADA 
ÁREA/TRECHO ANALISADO. 
Observações, recomendações e diretrizes gerais ou complementares deverão ser registradas 
em capítulos específicos no final do documento, de modo que a numeração dos capítulos 
referentes a cada trecho/ área seja a mesma nos diversos documentos. 
Além da completa e detalhada apresentação dos resultados e da interpretação individual de 
cada levantamento e ensaio realizado, o relatório deverá apresentar precisão e coerência, em 
cada área analisada. 
Não serão aceitos documentos que apresentem lacunas técnicas de interpretação ou 
incoerência entre as análises efetuadas. 
O relatório deverá contemplar a apresentação de textos, tabelas, fotografias, desenhos, para 
cada segmento, visando contemplar em documento único todas as informações necessárias. 

 

4.9.  INVESTIGAÇÕES DE JAZIDAS 
As instruções a seguir referem-se aos procedimentos a serem adotados e observados para a 
determinação de jazimentos comerciais ou não de materiais de solos para a execução do 
projeto em voga, através de Levantamento Topográfico  conforme a classe  IV PA e VI PA 
(seções transversais) da Tabela 5 da NBR. 

Será efetuada coleta de dados através de informações sobre ocorrência de jazidas com 
licenciamento ambiental para a exploração de materiais a serem empregados como aterro, 
sub-base e base indicando as características técnicas relevantes. 

A CONTRATADA se responsabilizará pelas informações prestadas e deverá arcar com 
eventuais ônus causados pela não observação das diretrizes especificadas neste caderno. 

Deverão ser anexados ao caderno de investigação, as cópias das licenças ambientais, 
cadastramento no DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e dos demais órgãos 
municipais, estaduais e federais que se fizerem necessárias para o adequado funcionamento 
da jazida. 

Deverá ser elaborado um memorial descritivo dos estudos, apresentando as respectivas 
etapas, ensaios, normas aplicadas, tabelas, boletins de ensaios, as soluções adotadas junto de 
suas respectivas justificativas, conforme descritivo neste caderno. 

Os materiais a serem pesquisados deverão ser adequados para utilização como insumos dos 
seguintes produtos: 

• Aterro Compactado. 

• Solos Estabilizados para sub-base/base. 

• Concreto Estrutural. 

• Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ. 

As jazidas cadastradas deverão estar adequadamente licenciadas para seu funcionamento, 
bem como aptas para exploração de material, com volume superior a 50% do previsto em 
projeto.  

Deve-se utilizar mapas geológicos, pedológicos, geotécnicos, topográficos, análise de 
investigações geológico-geotécnicas eventualmente existentes como sondagens mecânicas e 
geofísicas, ensaios etc., dados de obras semelhantes e quaisquer outros dados que 
caracterizem os maciços ocorrentes. 

Deve-se levantar dados quanto à natureza da litologia, formação e idade a que pertence, 
textura e estrutura, morfologia, presença de formações superficiais e de maciços alterados e 
suas características.  

As jazidas cadastradas, em número suficiente para atendimento à demanda do projeto, desde 
que adequadamente licenciadas e de acordo com os dispostos deste caderno, deverão estar 
situadas o mais próximo possível do seu local de uso, ou seja, a obra, a fim de reduzir a DMT 
(Distância Média de Transporte) e conseqüentemente os custos. 
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Deverão ser objetos de análise a interferência com o tráfego local e horário de transporte em 
função de eventuais restrições locais. 

O estudo de materiais misturados deverá ser feito de forma comparativa, a fim de se ter a 
solução mais econômica para terraplenagem e pavimentação em função das características 
dos materiais e suas respectivas DMT. 

O mapeamento topográfico da jazida, sondagens e ensaios tecnológicos para caracterização 
do material, bem como para estabilização dos solos deverão estar inclusos na composição de 
preços.  

Os estudos sobre as investigações de jazidas deverão conter: localização , percurso ao local 
do empreendimento ,com mapeamento, licenças necessárias ao funcionamento, ensaios 
tecnológicos a fim de conferir ao material as qualidades requeridas, levantamento, cubagem e 
DMT (Distância Média de Transporte). 

Neste item deverá estar incluso o levantamento, cubagem, limpeza, desmatamento, transporte, 
mobilização e desmobilização. 

 

4.9.1.  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

4.9.2.  SONDAGENS EM JAZIDAS DE SOLOS 

As jazidas deverão compreender um volume de material superior a 50% do previsto em projeto. 
A prospecção deverá ser feita através de poços e trincheiras. Neste caso, a dimensão mínima 
a adotar deverá ser de 80 cm e a profundidade da investigação, a necessária para definir a 
capa e espessura de material aproveitável. 

A exploração deverá ser feita em malha com lado máximo de 100 m. 

Devem ser indicados a localização em relação ao aeródromo, o nome das jazidas e dos 
respectivos proprietários, a área em m², o volume em m³, a espessura em m, se existe ou não 
vegetação rasteira, em planta, em escala compatível. 

As áreas de jazidas deverão ser delimitadas através de levantamento topográfico plani-
altimétrico, com poligonal fechada e curvas de nível espaçadas de metro a metro. 

De cada horizonte encontrado nas sondagens devem ser coletados, pelo menos 50 kg de 
amostra para ensaios de laboratório (caracterização, compactação e um ensaio de CBR). 

Cada sondagem efetuada deve ser acompanhada de seu respectivo boletim de campo, onde 
constem as cotas de nível de água e da boca do furo e os registros dos perfis encontrados. 

Os ensaios abaixo, elencados em planilha, deverão ser executados conforme as normas 
técnicas correlatas e/ou relacionadas. 

ENSAIOS DE CAMPO 

4.9.2.1. Sondagem a Trado 

As sondagens a trado serão executadas no terreno natural e deverão atingir a profundidade 
mínima de 3,00 m abaixo do nível da superfície existente com a finalidade de verificação do 
nível d’água, umidade natural e classificação das amostras de solo. As amostras para 
determinação da umidade natural serão coletadas no fundo do furo. 

4.9.2.2. Poço de Inspeção 

Os poços de inspeção terão 1,00 m (Comprimento) x 1,00 m (Largura) x 1,50 m (Profundidade) 
para coleta de amostras e ensaios de campo e laboratório. 
 

ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

4.9.2.3. Umidade Natural 
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4.9.2.4. Densidade Natural 

4.9.2.5. Análise Granulométrica por peneiramento 

4.9.2.6. Análise Granulométrica por Sedimentação 

4.9.2.7. Densidade Real dos Grãos 

4.9.2.8. Limite de Liquidez 

4.9.2.9. Limite de Plasticidade 

4.9.2.10. Limite de Contração 

4.9.2.11. Compactação (Energia Normal)  

4.9.2.12. Compactação (Energia Modificada) 

4.9.2.13. Índice de Suporte Califórnia (CBR e Expansão) MÉTODO DIRENG  

4.9.2.14. Índice de Suporte Califórnia (CBR e Expansão) MÉTODO DNIT 

4.9.2.15. Cisalhamento Direto 

 

4.9.3.  RELATÓRIO DE ENSAIOS DAS JAZIDAS 

Deverão ser apresentados todas as metodologias empregadas, normas, procedimentos, 
equipamentos, ensaios e resultados conforme abaixo relacionados: 

Apresentação dos Resultados 

Após realizadas todas as sondagens, ensaios previstos e coleta de dados, os estudos 
geotécnicos devem ser apresentados através dos seguintes elementos: 

1. Planta de locação de furos de sondagem: 

Uma planta de localização dos furos de sondagem executados em cada jazida. 

A locação será devidamente amarrada através de no mínimo dois marcos conhecidos. Devem 
ser indicadas as cotas das bocas dos furos de sondagem, a localização de cada jazida em 
relação ao aeródromo, a área de exploração e o volume de material. Para esta planta deverá 
ser adotada a escala 1:2.000; 

2. Perfil Geotécnico do Subsolo: 

Perfil geotécnico do subsolo nas áreas de jazida em escala horizontal adequada e escala 
vertical de 1:20, indicando a natureza das espessura das camadas encontradas em cada furo 
de sondagem. Devem ser representadas as cotas de lençol freático em cada furo de 
sondagem, e das bocas dos furos de sondagem em relação ao RN prefixado. Devem ser 
indicadas as espessuras de material estéril e de material aproveitável.  

3. Boletins de Sondagem: 

Devem ser apresentados os boletins de campo de todas as sondagens efetuadas nas jazidas.  

Constarão dos boletins: a cota da boca do furo, a cota do nível d’água, os registros da natureza 
e espessura dos diferentes materiais encontrados, com as respectivas classificações expeditas 
e os registros de identificação das amostras coletadas; 

4. Fichas dos Ensaios Realizados: 

Todos os ensaios realizados devem ter suas fichas de registros apresentadas para a eventual 
necessidade de análise individual; 

5. Quadro-Demonstrativo dos Ensaios Realizados: 

Os resultados serão apresentados através de um Quadro- Demonstrativo (Anexo). 

Deverão ser identificados nestes quadros: as amostras, coordenadas UTM, seu número de 
registro, a profundidade e o furo de onde foram coletadas. 
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Serão registradas também as seguintes características: granulometria, plasticidade, densidade 
real, classificação (SUCS/HRB), densidade “IN SITU”, umidade natural de cada amostra, 
características de compactação (densidade seca máxima e umidade ótima) e de resistência 
(CBR e expansão) dos materiais estudados, além de outros considerados no Programa de 
Investigações Geotécnicas. 

No caso de estudos de misturas estabilizadas deverão ser também registradas as proporções 
com que cada componente participa das misturas, bem como a sua origem. 

MÉTODO EXECUTIVO DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA 

No projeto executivo deverá ser detalhada a seqüência executiva das escavações da jazida, 
isto é, inclinação dos taludes de escavação, a logística da coleta e transporte do material para 
corpo do aterro e também para reforço do subleito visando otimizar o material de empréstimo 
para que se obtenha um melhor desempenho na obra em termos de estoque, lançamento e 
compactação, evitando transporte excessivo e ineficiência de serviços tendo em vista as fases 
da obra. 

4.9.3.1. Relatório de Investigação das Jazidas 

O relatório deverá contemplar todo o serviço constante do item Investigações de Jazidas.  

O caminhamento da jazida até a obra deverá ser mapeado em uma planta A0. O trajeto deverá 
ser representado em planta baixa, com as distâncias parciais, em escala, nome de todas as 
vias, pontos de referência e distância total até o local de descarga. Sua extensão deverá ser 
descrita levando em consideração os desníveis; aclives e declives do percurso com 
aproximação de metro. 

Deve ser indicada a localização em relação ao aeródromo, o nome das jazidas e dos 
respectivos proprietários, a área em m², o volume em m³, a espessura em metros, se existe ou 
não vegetação rasteira, em planta, em escala compatível. 

 

4.10.  INVESTIGAÇÃO DE BOTA-FORA 

4.10.1.  Levantamento Topográfico 

4.10.2.  Memorial - Descrição dos Serviços de Investigação de Bota-Fora 

As instruções a seguir referem-se aos procedimentos a serem observados na obtenção do local 
para depósito de material excedente (bota-fora) da obra, através de Levantamento 
Topográfico  conforme a classe  IV PA e VI PA (seções transversais) da Tabela 5 da NBR. 

Neste item deverá estar incluso o levantamento, cubagem, limpeza, desmatamento, transporte, 
mobilização e desmobilização. 

O levantamento topográfico das áreas será efetuado através de poligonal em malha com lado 
máximo de 100 m. 

Deverá ser elaborado memorial descritivo de todos os estudos e com as soluções, conforme 
descritivo abaixo: 

Os materiais a serem depositados no depósito de material excedente (bota-fora): 

• Materiais de limpeza, oriundo da limpeza do terreno, remoção da vegetação, demolições 
de pavimento ou não; 

• Material brejoso (argilas moles/orgânicas), oriundo de escavações e que não será utilizado 
como aterro lançado. 

Deverão ser identificadas áreas de depósito de material excedente (bota-fora) que apresentem 
capacidade de deposição necessária para a obra, considerando o intervalo entre a etapa de 
pesquisa e o início das obras, de forma que depósito de material excedente (bota-fora) não se 
esgote e que contemple a quantidade de material necessário a ser depositado para a obra e 
evitem novas pesquisas de outros depósitos de material excedente (bota-fora) durante a obra. 
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Os bota-foras, licenciados e a serem licenciados, cadastrados deverão estar adequadamente 
aptos a funcionar e a receber os materiais, conforme a classe especificada neste caderno e 
prevista no projeto executivo, respeitando os dispostos da Resolução CONAMA no 307.  

Para os bota-foras licenciados deverão ser anexados, à entrega do projeto executivo, as cópias 
das licenças ambientais dos demais órgãos municipais, estaduais e federais que se fizerem 
necessárias para o adequado funcionamento do bota-fora.  

Os bota-foras cadastrados, licenciados e a serem licenciados, desde que adequadamente 
aptos e conforme este caderno, deverão estar situados o mais próximo possível do seu local de 
geração, ou seja, a obra, a fim de reduzir a DMT (Distância Média de Transporte) e 
conseqüentemente os custos da obra.  

A CONTRATADA se responsabilizará pelas informações prestadas e deverá arcar com 
eventuais ônus causados pela não observação das diretrizes especificadas neste caderno. 

Deverão ser objetos de análise a interferência com o tráfego local e horário de transporte em 
função de eventuais restrições locais. 

O caminhamento do bota-fora deverá ser mapeado em uma planta A0. O trajeto deverá ser 
representado em planta baixa, da geração a deposição, com as distâncias parciais, em escala, 
nome de todas as vias, pontos de referência e distância total. Sua extensão deverá ser descrita 
levando em consideração os desníveis; aclives e declives do percurso com aproximação de 
metro. 

Forma de Medição dos Serviços 

Estes serviços serão medidos somente após sua elaboração e aprovação através do PT 
correspondente pela INFRAERO. 
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS – ESTUDOS PRELIMINARES (EP) 

Os Estudos Preliminares abrangerão todas as disciplinas listadas a seguir, e deverão ser 
elaborados tomando como base: 

• As especificações de cada projeto. 

• O Cadastro aprovado para todas as disciplinas envolvidas nos projetos.  

• Os projetos “como construídos” (As-built) disponibilizados pela INFRAERO. 

• O Memorial de Critérios e Condicionantes – MCC de cada disciplina. 

• As soluções prontas de mercado para atendimento à proposta mais vantajosa para a 
INFRAERO.  

A Apresentação Inicial (Estudos Conceituais de arquitetura e urbanismo) e os relatórios 
técnicos das diversas disciplinas devem ser apresentados concomitantemente, visto as 
interferências e interrelações entre as soluções de cada área. 

Forma de Medição dos Serviços: 

Os Estudos Preliminares serão medidos por disciplina, sendo cada uma  em única parcela, 
vinculada exclusivamente à sua aprovação integral pela Fiscalização.  

 

Devem ser elaborados nesta etapa: 

 

5. APRESENTAÇÃO INICIAL – ESTUDOS TÉCNICOS INICIAIS REFERENTES AOS 
PROJETOS DOS LOTES 

Deverão ser elaborados Estudos Técnicos Conceituais de Arquitetura e Urbanismo, a partir do 
Estudo Conceitual que será fornecido pela INFRAERO à Contratada, no início dos 
trabalhos. 

É obrigatório que o Contratado desenvolva seus estudos com base nas plantas da 
INFRAERO, e qualquer modificação (especialmente de layout) sobre as mesmas deverá 
ser discutida com antecedência com a Fiscalização, e somente implementada se 
aprovada por escrito pela mesma. 

Os estudos Conceituais devem conter Plantas Baixas, Cortes, Elevações, Perspectivas 
Eletrônicas Internas e Externas e Apresentação em arquivos .pps ou .ppt, os quais serão 
submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, além dos Orçamentos Estimativos e respectivas 
Justificativas Técnicas. A escala recomendável para os trabalhos é 1:200.  

A documentação deverá abranger todo o Escopo do Empreendimento e privilegiar as Questões 
Arquitetônicas, tais como: Partido Adotado, Soluções de Leiaute, Fluxos Operacionais e 
Interferências com as Instalações Existentes.  

Serão apresentados tantos estudos quantos forem necessários para atender o Programa de 
Necessidades, Critérios e Condicionantes de Projetos referenciados no MD – 
PA.06/010.81/07087/00. A utilização dos estudos conceituais da INFRAERO não garante que 
os demais estudos sejam aprovados na primeira apresentação, caso não atendam ao MD. 

A Etapa dos Estudos Iniciais deverá ser encerrada, SOMENTE, quando todas as soluções de 
Engenharia para a implantação das Obras e Serviços estiverem harmonizadas e comprovarem 
a viabilidade executiva do Empreendimento e devidamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

5.1.  Estudos e Respectivas Justificativas Técnicas 

Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos: 

• Planta de Situação/Locação. 

• Planta Baixa com leiaute (todos os pavimentos). 
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• Cortes Esquemáticos. 

• Elevações. 

• Perspectivas Eletrônicas. 

Deverão ser apresentadas, ainda, no mínimo, 04 (quatro) imagens, à escolha da 
FISCALIZAÇÃO, indicando cenas do exterior e interior das edificações, com resoluções iguais 
ou superiores a 2400 x 1800 pixels. As imagens deverão ser entregues impressas no formato 
A3 e em arquivos digitais. As cenas escolhidas a serem mostradas nas imagens, deverão ser 
capazes de representar características importantes do Empreendimento. 

 

6. CANTEIRO DE OBRAS 

6.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa  

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

O item Canteiro de Obras contemplará todas as disciplinas que estão envolvidas em um projeto 
civil (Arquitetura, Estrutura, Infraestrutura Hidrossanitária, Elétrica, Eletrônica, Mecânica e 
Telemática, inclusive com relação ao atendimento aos Requisitos para Sistemas Ambientais 
em Empreendimentos Novos e Existentes). 

Deverá ser elaborado 1 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando a solução proposta 
para canteiro de obra, acompanhado das respectivas plantas e croquis, sempre que 
necessário.  Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a 
melhor solução para a CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de 
execução, recursos disponíveis, segurança e outros fatores específicos.  

Levar em consideração, para implantação do Canteiro de Obras, o cadastramento aprovado 
pela INFRAERO para todas as disciplinas envolvidas nesse projeto. 

 

7. ARQUITETURA E URBANISMO 

Compreende as seguintes Especialidades: 

• Arquitetura e Urbanismo  

• Paisagismo 

• Comunicação Visual 

• Conforto Ambiental 

• Interiores 

• Fluxos Operacionais 

• Exploração Publicitária 

 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

7.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa para cada 
especialidade 

Deverá ser elaborado 1 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando as soluções 
propostas comparando com outras consolidadas no mercado.  

Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor solução 
para A CONTRATANTE, considerando os aspectos de Economia, Facilidades de Execução, 
Recursos Disponíveis, Segurança e outros Fatores Específicos (Conforto Ambiental: 
Térmico/Luminoso/Acústico). Será um documento único que englobará todas as 
Especialidades elencadas no título. 
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Deverão ser elaborados: 

Relatório Técnico de Arquitetura e Urbanismo 

Além de atender as diretrizes gerais, as informações contidas nesse documento serão 
representadas em forma de fluxograma e complementadas com textos descritivos da rotina  a 
ser seguida. 

Relatório Técnico de Fluxos Operacionais 

Tem por objetivo dotar os  Espaços Interiores e Exteriores das  edificações dos elementos 
necessários à realização das  Atividades Programadas, visando sua completa adequação ao 
uso a que se destina. As informações necessárias para a representação da Especialidade 
“Fluxos Operacionais” deverão ser em forma de Fluxogramas e em Pranchas de Desenhos. 

7.2.  Representação Gráfica - Especialidades Arquitetura, Urbanismo e Fluxos 
Operacionais 

Na especialidades Arquitetura / Urbanismo, a Representação Gráfica será 1 (um) conjunto de 
plantas da proposta que esclareça as Soluções de Projeto adotadas pela CONTRATANTE. 

O Estudo Preliminar de Arquitetura deverá estar harmonizado com o Levantamento 
Topográfico da área de implantação dos projetos. 

A CONTRATADA deverá elaborar todos os desenhos com o conteúdo e consistência das 
informações técnicas de acordo com o que prescreve a NBR6492/1994 e as normas da 
INFRAERO para esta etapa de projeto.  

Deverão ser apresentados no mínimo (geral): 

Implantação e Partido Arquitetônico, através de Plantas, Cortes e Fachadas em escala livre, 
compreendendo: 

• Implantação da Edificação ou Conjunto de Edificações e o seu relacionamento com o local 
escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões possíveis. 

• Explicação do Sistema Construtivo e dos materiais empregados. 

• Os esquemas de zoneamento do Conjunto de Atividades, as circulações e organização 
volumétrica. 

• O número de edificações, suas destinações e locações aproximadas. 

• O número de pavimentos. 

• Os esquemas de infra-estrutura de serviços. 

• O atendimento ao Memorial Descritivo - MD, Código de Obras Municipal, normas e 
condições da legislação e dos índices de ocupação do solo. 

Deverá ser elaborada Maquete Eletrônica da qual serão extraídas, no mínimo:  

• 4 (quatro) imagens, a escolha da FISCALIZAÇÃO, incluindo cenas do exterior e interior das 
edificações, com resolução igual ou superior a 2400 x 1800 pixels. 

•  As imagens deverão ser entregues impressas no formato A3. Deverão ser entregues, 
também, os respectivos arquivos. 

• As cenas a serem mostradas nas imagens, deverão ser capazes de representar as 
características mais importantes do empreendimento. 

Arquitetura , Urbanismo e Fluxos Operacionais 

Deverão ser apresentados no mínimo: 

• A Planta Geral de todos os pavimentos das edificações, cotada, na escala adequada (no 
mínimo 1:200), apresentando todos os ambientes com suas funções  definidas, a 
disposição de todos os equipamentos necessários para as atividades a serem exercidas e 
indicação dos fluxos das bagagens, veículos e usuários. 
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• Planta Geral do empreendimento (Implantação), com locação dos prédios, acessos e 
elementos significativos. 

Fluxos Operacionais 

Este documento visa informar o Fluxo Operacional, dos veículos, passageiros, funcionários, 
bagagens e do público em geral, em consonância com o Memorial de Fluxos Operacionais. 

Deverão ser apresentados no mínimo: 

• A Planta Geral de todos os pavimentos do TPS, cotada, na escala adequada (no mínimo 
1:500), apresentando todos os ambientes com suas funções  definidas, a disposição de 
todos os equipamentos necessários para as atividades a serem exercidas e indicação dos 
fluxos das bagagens, veículos e usuários. 

7.3.  Memorial de Atendimento aos Requisitos Operacionais e Comerciais 

A CONTRATADA deverá elaborar um documento na forma de Relatório Técnico informando, 
para cada requisito, o(s) número(s) do(s) documento(s) do projeto e a(s) página (s), ONDE 
pode ser constatado o atendimento a cada requisito e, caso seja necessário, explicar 
detalhadamente COMO o autor do projeto atendeu cada requisito.  

Exemplos: 

1 - REQUISITO OPERACIONAL: A Sala de Embarque deverá ser de no mínimo 7.506m2, 
incluso Circulação Horizontal e Sanitários. 

MEMORIAL DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS OPERACIONAIS E COMERCIAIS: este 
requisito foi atendido na planta N° XXXXXX  Eixos YY/99 

2 - REQUISITO OPERACIONAL: Deverá ser atendida a Norma 9050/2004 de Acessibilidade 

MEMORIAL DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS OPERACIONAIS E COMERCIAIS:  

Estes requisitos foram atendidos nos seguintes documentos: 

Requisito 1: 

N° BBBBBBBB (páginas y, z) 

Requisito 2: 

Planta N° XXXXXXXXX; E 

Memorial de cálculo Nº YYYYYYYYYYY. 

 

8. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Compreende as seguintes Especialidades: 

• Fundações 

• Estrutura de Concreto 

• Estrutura Metálica 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados: 

8.1.  Relatório Técnico - Estudo Justificativo da Solução Mais vantajosa 

Deverá ser elaborado 1 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando as soluções 
propostas comparando as diversas soluções alternativas, incluindo o eventual programa de 
investigações geotécnicas adicionais.  Apresentar o Laudo das Sondagens realizadas e a 
solução de fundações embasada neste laudo. 

Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor solução 
para a CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de execução, 
recursos disponíveis, segurança e outros fatores específicos. 
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Nesta etapa serão delineados todos os serviços necessários à execução das Fundações e 
Estruturas em atendimento às normas de todas as edificações que abrangem o 
empreendimento. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Terraplanagem 
e demais projetos. 

 

9.   INFRA-ESTRUTURA 

Compreende as seguintes Especialidades: 

• Terraplanagem 

• Pavimentação 

• Sinalização Viária 

• Sinalização Horizontal (Pátio e Pista) 

• Drenagem (de Superfície) 

A CONTRATADA deverá elaborar os documentos sempre tomando como base o resultado do 
levantamento em campo no local do Empreendimento, acompanhado por representante da 
INFRAERO. 

A metodologia de execução dos serviços, bem como os critérios condicionantes que regem 
esta disciplina estão descritos no respectivo Memorial de Critérios e Condicionantes (MCC), 
citado no MD e anexo à documentação. 

9.1.  Relatório Técnico - Estudo Justificativo da Solução Mais vantajosa para 
Terraplenagem, Pavimentação, Sinalização Viária, Sinalização Horizontal e Drenagem de 
Superfície. 

9.1.1.  Relatório Técnico - Terraplanagem 

Deverá ser desenvolvido um plano de serviços de terraplanagem para o Pátio, Sistema Viário 
Interno – (Vias de Serviço) e o Externo – (Vias de Acesso e Estacionamento Público), além das 
edificações que serão construídas.  

Nas Vias de Serviço Interna, deverá ser planejado um caminho de serviços, entradas e saídas 
de caminhões que possam circular sem interferir no funcionamento do Aeroporto e da Pista. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes produtos gráficos como anexos justificativos 
do Relatório Técnico, com base no cadastro aprovado e versando sobre os seguintes tópicos, 
sempre que necessário: 

• Conformação do terreno da obra.  

• Cota e localização dos cortes e aterros.  

• Secções transversais e indicativas da solução.  

• Um croqui ilustrativo.  

• Escala.  

• Legenda dos padrões gráficos adotados no desenho.  

• Quadro de área e volumes.  

• Quadro de notas. 

9.1.2.  Relatório Técnico - Pavimentação 

A área a ser pavimentada compreende dois Sistemas Viários: Pátios de Manobras e Vias de 
Serviço.  
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O Sistema Viário deverá ser dimensionado de acordo com as exigências técnicas do DNIT, 
DETRAN e IATA e compreende a Via de Serviço (área interna do Aeroporto), ruas/vias de 
acesso e Estacionamento Público.  

O Pátio de Aeronaves deve ser dimensionado de acordo com as exigências técnicas da ICAO e 
da Circular Consultiva AC-150/5320-6D – PAVIMENTOS DE AEROPORTOS do FAA.  

Na implantação da Ampliação TPS-1 e Infraestrutura Auxiliar do SBPA, está prevista a 
construção do Pátio de Aeronaves em pavimento rígido.  

Para a execução do projeto do pavimento do Novo Pátio deverá ser desenvolvido um estudo 
contemplando a melhor opção técnica e econômica entre o pavimento de placas de concreto 
armado ou em placas de concreto protendido.  

O Pátio existente deverá ser avaliado, e estudadas as alternativas de recuperação e/ou 
substituição do pavimento. 

Na Área de Equipamento de rampa, deve ser utilizado pavimento em bloco intertravado de 
concreto (também conhecido como pavimento articulado), sendo o modelo PAVI-S na cor 
natural, ou outro sistema que permita absorção de água e fácil manutenção. 

Para a Via de Serviço o pavimento deverá ser flexível.  

O tipo do pavimento a ser implantado no Sistema Viário deverá ser flexível e para o 
Estacionamento Público deverá ser adotado o tipo intertravado (também conhecido como 
pavimento articulado), sendo o modelo PAVI-S na cor natural. 

No trecho de pavimentos existentes deverá ser executada a recuperação destes, mediante 
avaliação, conforme a área demarcada no desenho. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

1 (um) Relatório Técnico, conforme Prática Geral de Projeto, incluindo o programa de ensaios e 
pesquisas geotécnicas necessárias ao desenvolvimento do projeto. 

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes produtos gráficos como anexos justificativos 
do relatório técnico, com base no cadastro aprovado e versando sobre os seguintes tópicos, 
sempre que necessário: 

• Dimensionamento preliminar do pavimento de acordo com o tipo e contexto da obra. 

• Solicitações e suporte do solo, conforme os resultados dos ensaios geotécnicos. 

• Croquis esquemáticos da solução a ser adotada. 

• Dimensões básicas.  

• Características principais das camadas. 

Para o dimensionamento dos pavimentos, a CONTRATADA deverá obter os resultados das 
Investigações Geotécnicas e o Levantamento Planialtimétrico e Cadastral da área da obra. 

9.1.3.  Relatório Técnico - Sinalização Viária 

O Projeto de Sinalização Viária deste Empreendimento deverá demarcar todo o sistema viário, 
inclusive as modificações nas áreas de interferência, as vagas dos veículos e os acessos para 
circulação interna dos estacionamentos.  

Deverá ser utilizado como base o Projeto de Sinalização do Sistema viário do TPS-1/ TPS-2 
elaborado pela equipe da INFRAERO. 

É obrigatório que a sinalização atenda plenamente às normas e legislação da EPTC 
(Empresa Pública de Transportes e Circulação do Município de Porto Alegre), a qual 
deverá analisar e aprovar o projeto, e a NBR9050.  

Deverá conhecer e descrever os tipos de veículos que circularão na área, bem como o volume 
esperado deste tráfego e a quantidade de veículos a estacionar de acordo com o Programa de 
Necessidades estabelecido neste documento. 
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Devem ser observadas as normas e exigências locais quanto ao traçado da Via de Acesso no 
Lado Terra, de acordo com normas específicas para cada situação. 

O traçado do Sistema Viário a ser implantado deve ser integrado à infra-estrutura existente com 
um sistema único e deve atender o Horizonte de Projeto, de acordo com o Programa de 
Necessidade estabelecido neste documento e deve atender a capacidade do sistema no modo 
rodoviário com fluxo permanente e livre.  

Deve ser garantido o pleno fluxo de automóveis em todos locais, bem como os acessos a 
entrada, saída e desembarque, o acesso a veículos pesados para Abastecimento, 
Manutenção, Embarque e Desembarque, como descarregamento e vice-versa. 

O projeto deve priorizar o pedestre, prever paradas de ônibus e plena Acessibilidade para as 
Pessoas Portadoras de Deficiência (PPDs). 

Determinar o alinhamento horizontal das vias, a partir das Diretrizes Gerais do traçado do 
Sistema Viário, locação definitiva das edificações, raios de giro dos veículos, locação dos 
acessos de veículos às edificações, redes de infra-estrutura e outros, providenciando o cálculo 
analítico dos elementos significativos do Sistema Viário, a fim de possibilitar sua locação no 
terreno. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados: 

1 (um) Relatório Técnico, para o projeto de Sistema Viário em concordância com os projetos de 
Arquitetura, Paisagismo, Terraplanagem, Pavimentação, Comunicação Visual, Águas Pluviais e 
demais redes de infra-estrutura, de maneira a harmonizá-los entre si.  

9.1.4.  Relatório Técnico - Sinalização Horizontal 

Na Etapa do Estudo Preliminar deverá ser desenvolvido o Relatório Técnico que deve conter o 
Estudo Aeronáutico do movimento do mix de aeronaves, com o horizonte de projeto 
determinado pela INFRAERO, com detalhamentos para os movimentos de PAX e/ou Carga.  

Deverá apresentar a melhor alternativa para a fluidez do tráfego de aeronaves pelo Pátio e 
Pistas, tendo em vista a projeção de futuras ampliações, de acordo com o Plano de 
Desenvolvimento Aeroportuário da INFRAERO - PDA, e definir as diretrizes para a 
implementação e execução da Sinalização Horizontal do Sistema de Pistas e Pátio para as 
Obras Aeroportuárias. Neste projeto está prevista a construção de um novo Pátio de Aeronaves 
que atenderá à Ampliação do TPS-1 do SBPA. 

O projeto de Sinalização Horizontal deverá ser executado de acordo com as proposta de 
execução do Sistema de Pistas e Pátios, cujo pátio deverá posicionar as aeronaves 
previamente estabelecidas pela INFRAERO, tendo as distâncias mínimas respeitadas, as quais 
deverão permitir o fluxo e manobras de aeronaves em completa segurança.  

A proposta deverá ser analisada pela FISCALIZAÇÃO da INFRAERO para aferição e possíveis 
correções, e a partir desta, deverá ser executado o projeto propriamente dito.  

Deverá conhecer os tipos de aeronaves que circularão na área, bem como o volume esperado 
deste tráfego e a quantidade de aeronaves a estacionar no Pátio de acordo com o Programa 
de Necessidades estabelecido neste documento.  

Deverão ser observadas as normas e exigências da ICAO – Anexo 14 e Circular Consultiva 
AC-150/5320-6D da FAA quanto ao traçado das linhas de centro, de borda, posição de espera, 
posições de parada, linha de segurança, etc., de acordo com cada situação. 

A marcação do Sistema de Pista a ser implantado deve ser integrada a infra-estrutura existente 
com um Sistema Único e deve atender o Horizonte de Projeto, de acordo com o Programa de 
Necessidades, e a capacidade do Aeroporto com fluxo permanente e livre.  

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

1 (um) Relatório Técnico, para o projeto de Sistema de Pista e Pátio em concordância com os 
projetos de Arquitetura, Paisagismo, Terraplanagem, Pavimentação, Comunicação Visual, 
Águas Pluviais e demais redes de infra-estrutura, de maneira a harmonizá-los entre si.  
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9.1.5.  Relatório Técnico - Drenagem 

O Projeto de Drenagem deste Empreendimento deverá atender a demanda de captação de 
Águas Pluviais do terreno do empreendimento, dentro do Sítio Aeroportuário.  

Para o dimensionamento das redes e caixas coletoras, deverá ser consultado o Programa de 
Necessidades, bem como obter os resultados das Investigações Geotécnicas e o 
Levantamento Planialtimétrico e Cadastral da área do empreendimento. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

1 (um) Relatório Técnico justificativo, conforme Prática Geral de Projeto, incluindo o eventual 
programa de investigações geotécnicas adicionais. Se necessário, no relatório poderá constar 
croquis esquemáticos da solução a ser adotada, com indicação das dimensões básicas e 
características das principais Redes de Drenagem, sem detalhamento e/ou escala, apenas 
para visualização.  

 

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE GÁS COMBUSTÍVEL 

Compreende as seguintes Especialidades: 

• Água Fria 

• Águas Pluviais 

• Esgoto 

• Combate a Incêndio 

• Gás Combustível 

O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução que melhor responda ao Programa de 
Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental do Empreendimento; 

Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental, o Estudo Preliminar será constituído por relatórios justificativos, contendo a 
descrição das alternativas propostas e avaliação da alternativa selecionada, as suas 
características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a serem 
atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos;  

Nenhum dos requisitos deste documento é intencionado a restringir o desenvolvimento ou a 
utilização de novas tecnologias ou medidas alternativas, desde que estas não diminuam o nível 
de segurança e excelência estabelecido. 

Deverão ser elaborados: 

• Relatórios Técnicos de cada subespecialidade, conforme descrito abaixo; 

• Plano de Etapeamento da Obra. 

 

Os Relatórios Técnicos deverão atender às seguintes diretrizes gerais: 

• O Relatório Técnico de Água Fria, Águas Pluviais, Esgoto e Combate a Incêndio deverá ser 
entregue em 01 (um) único documento com todas as informações. Os textos, eventuais 
planilhas de pré-dimensionamento e relatório fotográfico serão apresentados em formato 
A4 e os desenhos e croquis serão apresentados em formato mínimo A3 ou superior. Todos 
os arquivos deverão ser entregues em papel e em arquivo digital; 

• Toda a concepção do sistema, a partir do conhecimento das características arquitetônicas 
e de uso da edificação; 

• Definições preliminares quanto à localização e características técnicas dos pontos de 
consumo e demanda do sistema; 
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• Memória de cálculo com o pré-dimensionamento dos componentes principais, como 
alimentadores, sistemas de tratamento, reservatórios, reservas técnicas, instalações de 
recalque, prumadas e tubulações; 

• A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução; 

• Pré-orçamento das alternativas propostas, devidamente calculado (estimativa de custo); 

• Soluções que obedeçam às diretrizes de economia de energia e de redução de eventual 
impacto ambiental; 

• As soluções, no que tange aos aspectos de economia, operação e manutenção do sistema, 
devem depender de uma análise global da interação entre si e de todos os sistemas que 
compõem a edificação. Em especial, devem ser consideradas as interações dos sistemas 
de Água Fria, Esgoto, Águas Pluviais, Combate a Incêndio, Ar condicionado, Sistemas 
Elétricos e Sistemas de Alarme, conforme melhor definido no documento “Memorial de 
Critérios e Condicionantes”, fornecido pela INFRAERO, no que diz respeito a estudos de 
viabilidade. 

• Todas as instalações necessárias às edificações serão delineadas atendendo às Normas e 
condições da Legislação vigentes. 

• Avaliação da solução mais vantajosa dentre as concepções propostas para o conjunto da 
obra, considerando parâmetros legais, técnicos, econômicos, ambientais, de segurança, de 
operação e de manutenção. 

• As orientações indicadas nos Condicionantes discriminados no Memorial Descritivo 
fornecido pela INFRAERO. 

• Desenhos das soluções propostas, esquematizando todas as soluções analisadas. 

 

O Plano de Etapeamento da obra deve observar a seguinte diretriz: quando a entrega da 
obra se der em etapas que afetem o Sistema Hidráulico, o Relatório Técnico deverá conter 
Plano de Etapeamento da obra, com a descrição, pré-quantificação e croquis dos serviços que 
serão necessários realizarem, em cada etapa da obra, de maneira a garantir o funcionamento 
do sistema durante as várias fases da obra. 

 

10.1.  Relatório Técnico de Água Fria, Águas Pluviais (proveniente das edificações), 
Esgoto e Combate a Incêndio. 

O Relatório que abrangerá estas especialidades deverá ser estruturado em capítulos conforme 
conteúdos descritos abaixo: 

 

10.1.1.  Água Fria 

Capítulo 1: Texto descritivo das soluções analisadas e da solução proposta. Deve ter como 
foco principal subsidiar o estudo relativo à possibilidade ou impossibilidade de utilização de 
água de menor qualidade, como água de chuva e/ou água do dreno do sistema de ar 
condicionado, para o abastecimento de bacias sanitárias, mictórios e torneiras de 
jardim/limpeza, sistema contra incêndio e outros, bem como identificar interferências e propor 
soluções; 

Capítulo 2: Pré-dimensionamento de Água Fria: Memória de cálculo com o pré-
dimensionamento dos componentes principais, como alimentadores, sistemas de tratamento, 
poços, reservatórios, instalações de recalque, prumadas e tubulações, de forma a tornar 
possível a perfeita análise das soluções propostas e da solução adotada na reforma, na 
ampliação e construção. Nesse campo deverão ser definidas possíveis ampliações dos 
reservatórios ou implantação de novos. Devem ser verificados todos os condicionantes 
constantes no Memorial Descritivo do Empreendimento, bem como deve ser consultado o 
respectivo Memorial de Critérios e Condicionantes da disciplina. 
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A avaliação de alternativas deve ser acompanhada de balancete do consumo de água, para 
evitar superdimensionamento da ampliação dos reservatórios ou das construções e de forma a 
se ter uma visão integrada dos custos de implantação e operacionais. 

Capítulo 3: Desenhos, croquis, fotos e outros documentos complementares ao relatório de 
Água Fria (formato A3 ou A4). 

 

10.1.2.  Águas Pluviais 

Capítulo 4: Texto descritivo das soluções analisadas e da solução proposta. Deve ter como 
foco principal subsidiar o estudo relativo à possibilidade ou impossibilidade de utilização de 
água de chuva para o abastecimento de bacias sanitárias, mictórios e torneiras de 
limpeza/jardim e outros equipamentos, bem como identificar interferências e propor soluções; 

Capítulo 5: Pré-dimensionamento de Águas Pluviais: Memória de Cálculo com o pré-
dimensionamento dos componentes principais, como, caixas coletoras, rede geral, histórico de 
chuvas da região (apresentar curva da chuva com a respectiva equação, adotando, para as 
edificações, período de retorno de 25 anos) e respectivos reservatórios de acumulação, de 
forma a tornar possível à perfeita análise das soluções propostas e da solução adotada. 
Deverá ser avaliada a possibilidade de uso de água de chuva e a necessidade de reservatório 
de contenção de enchentes. Devem ser verificados todos os condicionantes constantes no 
Memorial Descritivo do Empreendimento, bem como deve ser consultado o respectivo 
Memorial de Critérios e Condicionantes da disciplina. 

Capítulo 6: Desenhos, croquis, fotos e outros documentos complementares ao relatório de 
águas pluviais. 

 

10.1.3.  Esgotos 

Capítulo 7: Texto descritivo e comparativo das soluções analisadas e da solução proposta. 

Capítulo 8: Pré-dimensionamento de Esgoto: Memória de cálculo com o pré-dimensionamento 
dos componentes principais, como sistemas de tratamento, instalações de recalque, tubulações 
coletoras, prumadas e outras tubulações, de forma a tornar possível a perfeita análise das 
soluções propostas na ampliação e na reforma do sistema existente e da solução adotada; 

Nas analises financeiras do Sistema de Esgoto, avaliar a viabilidade técnica, econômica e 
ambiental de tratamento terciário e conseqüente reuso dos efluentes da ETE, projetando, se 
identificado viável, o respectivo sistema, ainda que para implantação futura; 

Capítulo 9: Desenhos, croquis, fotos e outros documentos complementares ao relatório de 
esgoto (formato A3 ou A4). 

 

Combate a Incêndio 

Capítulo10: Texto descritivo das soluções analisadas e da solução proposta. Deve ter como 
foco principal subsidiar o estudo relativo à possibilidade ou impossibilidade de utilização de 
água de chuva, água do sistema de ar condicionado ou outra água de menor qualidade como 
reserva técnica, bem como identificar interferências e propor soluções; 

Capítulo11: Pré-dimensionamento de Combate a Incêndio. Deve incluir as definições 
preliminares quanto à localização e características técnicas dos pontos existentes e a projetar 
de combate a incêndios e a demanda de água, de forma a tornar possível a perfeita análise 
das soluções propostas e da solução a ser adotada. Deve ser feita pré-avaliação dos 
reservatórios existentes e a construir. Devem ser verificados todos os condicionantes 
constantes no Memorial Descritivo do Empreendimento, bem como deve ser consultado o 
respectivo Memorial de Critérios e Condicionantes da disciplina. 

Capítulo12: Desenhos, croquis, fotos e outros documentos complementares ao relatório de 
Instalações de Combate a Incêndio. 
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Outras Informações 

Capítulo 13: Neste campo, a PROJETISTA, deverá inserir todas as informações adicionais que 
julgue necessárias ao pleno desenvolvimento dos trabalhos. 

 

10.2.  Relatório Técnico de Gás Combustível 

A CONTRATADA deverá elaborar um Relatório Técnico de Gás composto de 01 (um) 
documento, separado de outras disciplinas, com todas as informações a respeito da seleção de 
alternativas para as instalações de Gás. Os textos, eventuais planilhas de pré-
dimensionamento e relatório fotográfico serão apresentados em formato A4 e os desenhos e 
croquis serão apresentados em formato mínimo A3 ou superior. Todos os arquivos deverão ser 
entregues em papel e em arquivo digital. 

Na elaboração das alternativas, deve ser considerada toda a concepção do Sistema, a partir do 
conhecimento das características arquitetônicas e de uso da edificação, de sua ampliação e de 
construção. Devem ser avaliadas definições preliminares quanto à localização e características 
técnicas dos pontos de consumo e demanda do Sistema. 

A Concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução. Dentre as 
Concepções propostas, adotar-se-á a mais vantajosa para a edificação, considerando 
parâmetros técnicos, econômicos e de segurança. 

Deverá ser apresentado pré-orçamento das alternativas propostas, devidamente calculado 
(estimativa de custo), avaliação de custo obtida através de estimativa de áreas e quantidades 
de componentes, pesquisa de preços e aplicação de coeficientes de correlação. 

Internamente, o Relatório será dividido, no mínimo, nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1: Texto descritivo das soluções analisadas e da solução proposta; 

Capítulo 2: Pré-dimensionamento do Sistema de Gás: Memória de Cálculo com o pré-
dimensionamento dos componentes principais, como custo e disponibilidade do fornecimento, 
localização e características técnicas dos pontos de consumo, demanda de gás, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como central de GLP, tanques de reserva, 
prumadas e tubulações. Devem ser verificados todos os condicionantes constantes no 
Memorial Descritivo do Empreendimento, bem como deve ser consultado o respectivo 
Memorial de Critérios e Condicionantes da disciplina; 

Capítulo 3: Desenhos, croquis, fotos e outros documentos complementares ao relatório de Gás 
Combustível; 

Capítulo 4: Informações Complementares: Neste campo, a projetista deverá adicionar todas as 
informações que julgue necessárias ao pleno desenvolvimento e compreensão dos trabalhos. 

 

11.   SISTEMAS ELÉTRICOS 

Este Estudo Preliminar deverá ser elaborado considerando que o Sistema Elétrico a ser 
projetado deverá ser a princípio uma expansão do sistema elétrico existente (60Hz e 400Hz), 
ainda que o projeto esteja dividido por lotes e fases. A projetista deverá levar em consideração 
o modelo existente e projetar as expansões necessárias para atendimento deste escopo, 
porém considerando previsão para atender o complexo de obras para Ampliação do TPS-1 e 
Infraestrutura Auxiliar (na concepção provision for), a exemplo do conceito atual. 

Este conceito de expansão deverá ser proposto também para as infra-estruturas 
correspondentes e a filosofia de implementação dos Sistemas.  

A CONTRATADA deverá elaborar os documentos tomando como base o Memorial de Critérios 
e Condicionantes – MCC dos Sistemas Elétricos.  

A infraestrutura elétrica dos sistemas/equipamentos previstos nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 
09 deverá ser prevista e apresentada nesta etapa. Caberá a Projetista montar nesta etapa as 
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estratégias de solução capazes de apresentar as soluções de projetos dos lotes de forma a 
garantir o gerenciamento e controle de cada empreendimento e delimitação clara de cada parte 
do escopo previsto no empreendimento, não só no âmbito dos sistemas elétricos, bem como 
integrado e harmonizado com as demais disciplinas. 

Portanto, é muito importante a CONTRATADA avaliar a capacidade de expansão dos Sistemas 
instalados, o cadastro aprovado e desta forma poder propor a solução mais vantajosa para a 
INFRAERO.  

Deverão ser elaborados: 

11.1.  Relatório Técnico - Estudo Justificativo da Solução Mais vantajosa 

Memorial, com anexos justificativos em formatos adequados, com estudo justificado e integrado 
das soluções mais vantajosas para os Sistemas Elétricos, contendo apresentação e justificativa 
da alternativa escolhida com base no cadastro aprovado e em consonância com os demais 
sistemas devendo depender de uma análise global da interação entre si e de todos os sistemas 
pertinentes que compõem as edificações e serão compostos de desenhos, fotos e textos, 
devendo conter, no mínimo as seguintes informações: 

• Toda a concepção do sistema. 

• Localização física das cargas representativas (equipamentos). 

• Definições preliminares quanto à localização e características técnicas, como exemplo(s) 
o(s) tipo(s) de linha(s) elétrica(s) existente(s): (aéreas, aparentes, embutidas, enterradas, 
etc.). 

• Proteção: contra choques elétricos, sobrecorrentes e sobretensões (surtos em AC e em 
Sinais/Dados). 

• Seccionamento, sinalização e controle. 

• Memória de cálculo com o pré-dimensionamento dos componentes principais. 

• A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução. 

• Pré-orçamento das alternativas propostas, devidamente calculado (estimativa de custo). 

• Soluções que obedeçam às diretrizes de economia de energia e de redução de eventual 
Impacto Ambiental. 

• As soluções de economicidade, operacionalidade e mantenebilidade do sistema devem 
depender de uma análise global da interação entre si, de todos os sistemas de elétrico, no 
que diz respeito a estudos de viabilidade, sendo considerados os menores custos 
operacionais dentro vida útil dos componentes utilizados. 

• Informações gerais (visão geral) relativas a todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento a normas e condições da legislação. 

• Avaliação da solução mais vantajosa dentre as concepções propostas para o conjunto da 
obra, considerando parâmetros técnicos, econômicos, ambientais, de segurança, 
operacionalidade e mantenebilidade devendo ser feita a avaliação de toda a adaptação 
com o sistema existente. 

• Sistemas de Emergência e Ininterruptos: oriundos de grupos diesel geradores para atender 
as cargas essenciais definidas nos MCC e UPS para atender os sistemas eletrônicos e 
dispositivos de sinalização e controle em adaptação ao sistema existente e a projetar. O 
Sistema GEST deve ser incluído nessa filosofia de projeto. 

• Plano de Etapeamento da obra, com a descrição, pré-quantificação e croquis dos serviços 
que serão necessários realizarem, em cada etapa da obra (na execução de trechos novos, 
etc.) de maneira a garantir o funcionamento do sistema. 

• A reforma prevista neste escopo deverá atender as necessidades constantes dos 
documentos Memorial Geral do Empreendimento.  
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• Os princípios e parâmetros que deverão nortear a solução estão explicitados nos MCC de 
Projetos Elétricos (Automatizados). 

• Informações Complementares: Neste campo, a projetista deverá adicionar todas as 
informações que julgue necessárias ao pleno desenvolvimento dos trabalhos. 

• Prever a elaboração de Plano de Medição de Energia Elétrica, e instalação de Medidores 
especiais, visando possibilitar o gerenciamento remoto e racionalização do consumo de 
energia; 

• Prever a instalação de Sincronizadores nos Geradores visando viabilizar a sua operação 
nos horário de ponta reduzindo o consumo, custo e contrato de fornecimento de energia;  

• Prever o acendimento parcial das Torres de Iluminação do Pátio (Conceito 20 / 10 Lux com 
/ sem aeronave), visando reduzir o consumo de energia; 

• Prever a instalação de sistemas de produção de água quente com energia solar para 
alimentação de vestiários, quando o consumo de energia assim justificar, em especial em 
alojamentos que operem em regime H24, visando à redução do consumo de energia 
elétrica; 

• Avaliar a possibilidade de utilização de energias alternativas, em especial a cogeração e 
eólica, de acordo com a disponibilidade de gás natural e condições de vento na região, 
verificando inclusive a utilização de sistemas híbridos que possam contemplar o uso em 
conjunto das opções. 

• O projeto elétrico deve disponibilizar facilidades que permitam a realização de testes e 
ensaios de recebimento, através de pontos de medição das variáveis envolvidas. 

• Prever a Simulação do Consumo Futuro de energia e do Contrato de fornecimento de 
energia com a concessionária local para balizar decisões na escolha de tecnologias, 
equipamentos e sistemas que consomem energia, destacando os equipamentos de ar 
condicionado e os acionados por motores elétricos. 

Além do que foi explicitado acima, mais especificamente, o RT deverá incluir no documento os 
seguintes conteúdos: 

11.1.1.  Relatório Técnico – Força 

• Entrada de Energia: previsão de alimentação através do Sistema Elétrico oriundo da 
Concessionária de Energia Local, através da SEP SF6 pelo Sistema de Energia 
implantado. Tendo em vista as várias edificações que fazem parte do escopo deste projeto, 
além da necessidade de interligação com o Sistema Elétrico do Aeroporto atual, a 
PROJETISTA deverá levar em consideração a possibilidade de mudança do nível de 
tensão primária para fins de avaliar os ganhos tarifários decorrentes do aumento de carga 
previsto em associação com o Parque Energético existente. Portanto, fará parte do RT os 
estudos comparativos de tarifas e as modificações no Sistema Elétrico que justifiquem. 

• Distribuição em média e baixa tensão: Tipos de linhas elétricas (aéreas, aparentes, 
embutidas e enterradas...).  

• Proteção: contra choques elétricos, sobrecorrentes e sobretensões (surtos em AC e em 
Sinais/Dados), seccionamento, sinalização e controle. Também, deverão ser considerados, 
por exemplo, proteções de sincronização, subtensão de alimentação auxiliar, direcional de 
potência, sobrecorrente instantâneo e temporizado, sobretensão direcional de 
sobrecorrente e de sub/sobrefrequências para o sistema de emergência principalmente. 

• Localização física das cargas representativas (motores e equipamentos). 

• Sistemas de Emergência e Ininterruptos: oriundos de grupos geradores a diesel para 
atender as cargas essenciais e UPS para atender os sistemas eletrônicos e dispositivos de 
sinalização e controle.  

• Considerar no projeto a correção do fator de potência - FP das instalações elétricas 
existentes e as futuras, porém, nas fases ou lotes correspondentes. 
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• Os equipamentos eletromecânicos, tais como esteiras, elevadores, pontes de embarque, 
escadas rolantes e sistema de ar condicionado, já deverão ser projetados com o FP 
corrigido (0,95 indutivo). A projetista irá projetar os capacitores e/ou bancos automáticos 
para correção do fator de potência com essa consideração, bem como as componentes 
harmônicas inerentes ao sistema elétrico oriundas de dispositivos eletrônicos. 

11.1.2.  Relatório Técnico - Iluminação 

• Interna: utilizar os índices de iluminâncias constantes da NBR-5413 e compatíveis com 
cada tipo de atividades. Privilegiar o uso da iluminação natural. 

Obs.: Para a iluminação arquitetônica, os parâmetros deverão ser discutidos entre o autor 
e os responsáveis pela aprovação do projeto de arquitetura e sistemas elétricos, sempre 
com a visão dos princípios de uso racional de energia e princípios de conforto já 
comentados. 

• Externa: no “Lado Terra" aplicar os Princípios de Iluminação Pública, de acordo com a 
NBR-5101. Prever Iluminação Paisagística, de fachadas e de segurança. Já no “Lado Ar", 
projetar a Iluminação de Pátio de Aeronaves, seguindo os requisitos do Manual de Projetos 
de Aeródromos - Cap. 13 - da ICAO (sendo 1/3 para emergência e 2/3 comercial). 

11.1.3.  Relatório Técnico - Automação dos Sistemas Elétricos através do SGE (módulo 
do SIGUE) 

• Subestação, Sistema de Iluminação e Quadros/Painéis Elétricos.  

Obs.: Com relação a sistema de iluminação interna, o automatismo deverá levar em 
consideração a contribuição da iluminação natural e ocupação do recinto. Já no caso 
externo no pátio de aeronaves, o automatismo deverá permitir iluminar partes ou setores 
do pátio conforme a ocupação, seguindo a programação semanal ou diária conforme 
orientação da Fiscalização e área de operações do SBPA, sem que haja prejuízo da 
segurança (luz de vigia). Tal finalidade visa a eficientização energética. 

• Descritivo Funcional resumido. Integração com Sistemas Elétricos Automatizados a serem 
projetados e existentes. 

11.1.4.  Relatório Técnico - Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento 

• Definição dos tipos de SPDA e esquemas de aterramento adotados. Deverá ser 
privilegiado na opção adotado o SPDA estrutural, nos termos do Anexo D da NBR-
5419/2005. 

• Níveis de Proteção, conforme o tipo de edificação e importância correspondente, etc. 

• Previsão de Ligações Equipotenciais. 

11.1.5.  Planilha de Memória de Cálculo 

• Dimensionar em kVA o Sistema Normal, Emergência e Ininterrupto previsto total e a 
composição em termos de força (discriminando os grupos de cargas representativos, tais 
como pontes de embarque, sistema de manuseio de bagagem, escadas rolantes, 
elevadores, bombas dos sistemas hidrossanitários e sistema de ar condicionado, outras 
finalidades e iluminação); 

• Apresentar a relação das cargas (motores, HVAC, etc.) E respectivas quantidades, 
potências em kVA, FP, tipo de partida e η; 

• Apresentar os índices de iluminância adotados quando o princípio for iluminação comercial, 
industrial, específica e parâmetros/partidos adotados na iluminação arquitetural 
(dramaticidade, contrastes, cênica, etc.) por recinto. 

• Planta(s) com Diagrama Unifilar simplificado, indicando tensão primária, secundária, 
indicação dos painéis/Quadros Elétricos (nomenclatura), incluir o conjunto de cargas, 
iluminação, tomadas e equipamentos associados, com a respectiva indicação de potência 
aparente e previsões futuras (incluído a carga estimada do Novo Terminal de Passageiros 
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e Edificações de Apoio correspondentes e sistemas complementares previstos neste 
escopo). 

• Planilha eletrônica (em formato .xls): Relação de forma estimativa dos itens de maior 
relevância e impacto financeiro ao empreendimento e suas respectivas quantidades, tais 
como: geradores, transformadores painéis / quadros elétricos, no-breaks, luminárias, 
dentre outros. 

11.1.6.  Representação Gráfica 

• Planta(s), com Diagrama Unifilar simplificado, Indicando Tensão Primária, Secundária, 
indicação dos Painéis/Quadros Elétricos (nomenclatura). Incluir o conjunto de cargas, 
iluminação, tomadas e equipamentos associados, com a respectiva indicação de potência 
aparente e previsões futuras (contidas neste empreendimento). 

11.1.7.  Planilha de Estimativa Financeira 

• Relação, de forma estimativa, dos itens de maior relevância e Impacto Financeiro ao 
Empreendimento e suas respectivas quantidades, tais como: geradores, transformadores 
painéis / quadros elétricos, no-breaks, luminárias, dentre outros. 

 

12. SISTEMAS DE AUXÍLIOS VISUAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA 

Este Estudo Preliminar de Sistemas de Auxilio Visuais à Navegação Aérea, especialmente o 
Balizamento e Sinalização Vertical Luminosa a serem projetados deverão ser uma expansão 
do sistema existente. A projetista deverá levar em consideração o modelo existente e projetar 
as expansões necessárias para atendimento deste escopo, porém considerando previsão para 
atender o complexo de obras de infraestrutura da Ampliação do TPS-1 e Infraestrutura Auxiliar 
(na concepção provision for), a exemplo do conceito atual. 

Este conceito de reformulação deverá ser proposto também para as infra-estruturas 
correspondentes e a filosofia de implementação dos sistemas. 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base o Memorial de 
Critérios e Condicionantes – MCC dos Sistemas de Navegação Aérea.  

Portanto é importante a CONTRATADA avaliar a reformulação dos Sistemas instalados e desta 
forma poder propor a solução mais vantajosa para a INFRAERO.  

BALIZAMENTO LUMINOSO / SINALIZAÇÃO VERTICAL LUMINOSA 

12.1.  Relatório Técnico – Estudo justificado da solução mais vantajosa 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

Relatório Técnico com anexos justificativos em formatos adequados, com base no cadastro 
aprovado e versando sobre os seguintes tópicos: 

12.1.1.  Relatório Técnico – Força  

• Distribuição em média e baixa tensão: tipos de Linhas Elétricas (aéreas, aparentes, 
embutidas e enterradas...) com origem na(s) subestação(ões) que alimenta(m) os Auxílios 
Luminosos à Navegação Aérea. 

• Proteção: contra choques elétricos, sobre correntes e sobre tensões. 

• Seccionamento, sinalização e controle. 

• Localização física das cargas representativas (Reguladores/ Transformadores de Corrente 
Constante).  

Iluminação de Pista de Pousos / Taxi – Sinalização Vertical Luminosa 

• Externa – no “Lado Ar”, integrando a iluminação das pistas existentes com as propostas. 

• Locar as placas de Sinalização Vertical Luminosa e apresentar suas respectivas finalidades 
através de quadro-legenda. 
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12.1.2.  Relatório Técnico – Aterramento  

• Definição do Esquema de Aterramento adotado.  

• Previsão de Ligações Equipotenciais. 

12.1.3.  Memória de Cálculo  

• Dimensionar o novo Sistema de Iluminação / Sinalização Vertical Luminosa, verificando se 
os reguladores e geradores de emergência existentes comportam a modificação proposta. 
Apresentar os Índices de Iluminação adotados por recinto. 

• Apresentar a relação das cargas (RCC, TCCs, etc.) e respectivas quantidades e potências 
em kVA, FP e η, afetas aos Auxílios Luminosos e possíveis interferências que possam 
causar nos demais Sistemas presentes na(s) Subestação(ões) Alimentadora(s) 
existente(s). 

12.1.4.  Representação Gráfica  

• Diagrama Unifilar Simplificado, indicando Tensão Primária, Secundária e localização física 
dos Painéis/Quadros Elétricos. Incluir o conjunto de cargas, descrito no item anterior. 
Indicar o trajeto da infra-estrutura existente de Redes Externas, Caixas de Passagem e 
proposição do Sistema de Sinalização Luminosa (locação de luminárias e placas). 

12.1.5.  Planilha de Serviços / Materiais e Quantitativos  

• Relacionar, de forma estimativa, os itens de maior relevância e Impacto Financeiro ao 
Empreendimento e suas respectivas quantidades, tais como: reguladores, transformadores 
painéis / quadros elétricos, luminárias, placas de sinalização luminosa, dentre outros. Vide 
a forma dos Sistemas Elétricos (Automatizados). 

 

13. SISTEMAS ELETRÔNICOS  

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base o Memorial de 
Critérios e Condicionantes – MCC dos Sistemas Eletrônicos.  

13.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa  

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

Deverão ser elaborados os seguintes documentos: 

• 1 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando a solução proposta, com base nos 
projetos executivos e como construídos entregues pela INFRAERO no Memorial de 
Critérios e Condicionantes MCC e nas soluções consolidadas de mercado. 

• 1 (uma) Planilha eletrônica por sistema com uma lista de quantidades e denominações dos 
principais itens que deverão ser adquiridos para implantar os sistemas neste escopo. 

 

14. TELEMÁTICA  

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base o Memorial de 
Critérios e Condicionantes – MCC de Sistemas de Telemática.  

14.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa  

Após a etapa de cadastro a CONTRATADA deverá elaborar documento dissertativo em 
formato de Memorial. Tal documento deverá conter a descrição e justificativa com base no 
cadastro realizado incluindo a avaliação da Alternativa Selecionada, as suas Características 
Principais, os Critérios, Índices e Parâmetros utilizados e as demandas a serem atendidas.  

Deverá ser avaliado o aproveitamento e integração da rede e equipamentos existentes. 
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15. SISTEMAS MECÂNICOS 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base o Memorial de 
Critérios e Condicionantes – MCC dos Subsistemas Mecânicos e as soluções prontas de 
mercado para atendimento a proposta mais vantajosa para a INFRAERO.  

Todos os estudos devem incluir a hipótese de reaproveitamento dos equipamentos existentes. 

 

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

15.1.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

01 (um) Relatório Técnico, com anexos justificativos, em formatos adequados, descrevendo e 
justificando a solução proposta, com base no MCC e nas soluções consolidadas de mercado, 
que deverá tratar sobre o Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, contendo os 
seguintes assuntos: 

Carga Térmica 

Efetuar o cálculo de carga térmica completo das áreas a serem reformadas/ampliadas no 
Terminal de Passageiros, considerando o novo layout de arquitetura, utilizando programa de 
computador específico que calcula a carga segundo os métodos da ASHRAE (TFM-Transfer 
Function Method ou RTS-Radiant Time Series Method). 

Para o cálculo da carga térmica, as áreas deverão ser subdivididas em zonas agrupadas 
conforme sua localização no prédio, suas características e horários de funcionamento e suas 
características de exposição à troca de calor com o exterior. 

As cargas térmicas devem ser determinadas durante as 24 horas do dia para os 365 dias do 
ano, a fim de permitir a definição da carga máxima de cada zona e as cargas máximas 
simultâneas de cada unidade de tratamento de ar e do conjunto do sistema, bem como as 
épocas de suas respectivas ocorrências. Deve ainda ser considerado o efeito dinâmico da 
massa da edificação sobre a carga térmica. 

Para determinação da capacidade de resfriamento do sistema central (chillers), deverá ser 
considerada a carga máxima simultânea dos condicionadores de ar e não simplesmente a 
soma das capacidades máximas dos mesmos. 

Todos os dados de entrada no programa de cálculo deverão ser relacionados e detalhados. 
São estes: 

1. Condições externas do clima: 

Devem ser utilizadas as condições geográficas de altitude e latitude do local. As condições 
externas de verão e inverno devem ser baseadas na norma NBR 16401. Para localidades não 
listadas na norma, deverão ser adotados os dados da localidade listada cujos parâmetros mais 
se aproximam das condições do clima local. 

2. Condições internas de Conforto Térmico: 

Considerar os seguintes valores para projeto: 

• Conforto: TBS=24ºC e Umidade Relativa=50% (sem controle direto); 

• Sala de equipamentos: TBS=22ºC e Umidade Relativa=45% (com controle direto). 

3. Dados da envoltória do prédio obtidos nos Projetos de Arquitetura: 

• Avaliar a possibilidade de se utilizar materiais arquitetônicos alternativos visando à 
condição ideal de conforto em conjunto com a economia no consumo de ar 
condicionado; 

• As características da envoltória do prédio devem ser obtidas no projeto de 
arquitetura. Os coeficientes globais de transmissão de calor devem ser calculados em 
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função dos materiais especificados para a fachada, seguindo os dados e metodologias 
da norma da ABNT, NBR15220-2-“Desempenho térmico de edificações”; 

• Vidros: as propriedades térmicas deverão ser especificadas pelo projetista em 
conjunto com a arquitetura, considerando os valores do coeficiente de sombreamento 
associado à redução da carga térmica de radiação. Os valores deverão ser 
documentados neste relatório técnico; 

• Considerar os efeitos de sombreamento de elementos externos, tais como: beirais, 
brises e prédios vizinhos. 

4. Fontes internas e externas de calor e umidade: 

Pessoas 

• O número máximo esperado de pessoas deve ser estipulado, para projeto, apenas 
no caso de ocorrer ocupação contínua por 90 minutos ou mais. No caso de ocupação 
intermitente, deve ser adotado um valor de ocupação médio; 

• Para Terminais de Passageiros, considerar os valores de ocupação de pessoas nos 
ambientes determinados na Planilha de dimensionamento e Avaliação de Capacidade 
considerada para o nível de serviço do Aeroporto (conforme padrão IATA 8ª e 9ª 
Edições); 

• Em caso de ausência de informações, considerar os seguintes valores de taxa de 
ocupação típicos para Aeroportos: 

 

• Em caso de aeroportos com fator de utilização acima do padrão, em função de uma 
movimentação acima da capacidade planejada para o aeroporto, a projetista deverá 
avaliar a necessidade de aplicação de densidades de ocupação superiores aos 
indicados na tabela para áreas com grande concentração de público; 

• Além da taxa de ocupação, devem ser adotados valores de calor sensível e latente 
dissipados por cada pessoa adequados ao tipo de atividade de cada ambiente; 

• Considerar a ocupação horária dos ambientes (schedule de ocupação) durante as 
horas de funcionamento normal do Aeroporto prevista nos estudos de planejamento do 
Terminal; 

Iluminação 

• Considerar no cálculo os valores de potência dissipada de iluminação do projeto 
luminotécnico. Principalmente no caso de áreas com grande pé direito e átrios que 
requerem projetos e soluções específicas; 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ESPECÍFICA – SERVIÇÕS 

PRELIMINARES 

Nº Documento        
PA.06/010.92/07089/00 

Data:         
Setembro/2010 

Página 55 de 
61 

 

 

• Para ambientes com pé-direito convencional, e na falta de informações específicas, 
podem ser adotadas taxas típicas de potência de iluminação para um 
dimensionamento preliminar. A tabela, a seguir, apresenta valores sugeridos de 
densidade de potência dissipada de iluminação. Esses valores refletem a tecnologia 
atual aplicada em novos projetos de iluminação.  

 

• Em projetos que se caracterizam por ambientes beneficiados pela iluminação natural 
obtida por áreas de clarabóias e janelas, deve ser considerada uma redução da 
potência dissipada de iluminação durante o dia, justamente no momento onde ocorre o 
pico de carga térmica. 

Equipamentos 

• Considerar no cálculo os valores de potência dissipada nos equipamentos previstos 
para o terminal, utilizando os valores típicos apresentados nas tabelas a seguir: 

 

• Condições específicas de projeto e dados para demais ambientes devem ser 
avaliados com base em informações dos fabricantes dos equipamentos e de seu modo 
de operação. 

Infiltração 

• Devem ser utilizadas portas de acesso com fechamento automático e vazões de ar 
exterior adequadas para manutenção de ambientes levemente pressurizados, 
minimizando os efeitos de infiltração de ar não controlada. 

Ar externo de renovação 

• Conforme legislação atual da ANVISA, seguir os valores sugeridos para projetos de 
Aeroportos: 
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Fator de diversidade para dimensionamento da Central de Água Gelada 

• No caso de Aeroportos, a grande flutuação de público entre as áreas, e a 
diversidade de utilização de equipamentos e iluminação entre os diferentes tipos de 
ambientes, são alguns dos fatores que contribuem para a existência de uma 
significativa diversidade de carga térmica. Esse fator deverá ser considerado na 
determinação da capacidade da Central de Água Gelada; 

• Os fatores sugeridos em função da capacidade do sistema são: 

 

 

JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA 

A projetista deverá avaliar a possibilidade de aproveitamento dos equipamentos, dutos e 
difusores do sistema de ar condicionado instalados nas áreas afetadas pela reforma e 
ampliação. 

Justificar técnica e economicamente a solução de engenharia mais vantajosa para climatizar as 
novas áreas do Terminal, considerando como critérios: 

• O menor consumo de energia por TR fornecido (menor valor de kW/TR); 

• A confiabilidade para operar com performance constante durante um período 
mínimo de 15(quinze) anos; 

• A utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o 
custo de instalação do sistema; 

• O menor tempo de resposta para controle das condições ambientais; 

• A menor ocupação de espaço pelos equipamentos; 

• A menor geração de ruídos nos ambientes. 

• A flexibilidade da instalação a fim de possibilitar a implementação de futuras 
expansões e/ou reformas; 

• A disponibilidade de pelo menos três fabricantes da solução adotada no mercado 
nacional. 

As análises deverão ser apresentadas na forma de comparação entre custos de implantação e 
ganhos econômicos obtidos associados à solução escolhida. 

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO AR CONDICIONADO 

Descrição funcional em linhas gerais da lógica de automatismo dos equipamentos. 

PLANILHA DE SERVIÇOS/MATERIAIS E QUANTITATIVOS 
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Relacionar de forma estimativa os itens de maior relevância e impacto financeiro ao 
empreendimento e suas respectivas quantidades, tais como: chillers, bombas de água gelada e 
de condensação, torres de arrefecimento, tanques de termoacumulação e equipamentos de ar 
condicionado. 

Forma de execução dos serviços 

A Contratada deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto; 

• O memorial de critérios e condicionantes – MCC dos sistemas de ar condicionado e 
ventilação mecânica; 

• O Cadastro aprovado e; 

• As soluções prontas de mercado 

O modelo de índice abaixo serve apenas como balizamento para o desenvolvimento dos 
principais tópicos a serem apresentados pela CONTRATADA. 

Exemplo: 

1. INTRODUÇÃO 

2. GLOSSÁRIO 

3. NORMAS E DOCUMENTAÇÕES RELEVANTES 

4. ESTUDOS PRELIMINARES E CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

5. RESUMO DO CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

6. CARACTERISTICAS RECOMENDADAS PARA OS EQUIPAMENTOS 
PRINCIPAIS 

7. CONSIDERAÇÕES DO IMPACTO NA EFICIENCIA DA INSTALAÇÃO 

8.1 Eficiência das unidades resfriadoras de líquido 

8.2 Eficiência das torres de resfriamento 

8.3 Isolamento da tubulação de água 

8.4 Isolamento dos dutos de ar 

8.5 Sistema de recuperação entálpica 

8.6 Sub-medição de energia elétrica e térmica 

: 

: 

8. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA 

8.1 Comparativo de Soluções e Comparativo com Sistema Existente 

8.2 Descrição da Solução Mais Vantajosa 

9. GRÁFICOS 

9.1 Variação da Carga Térmica Máxima Simultânea ao longo do dia 

9.2 Variação mensal da carga térmica 

10. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO A.C. 

11. PLANILHA SINTÉTICA DE EQUIPAMENTOS 

12. FORMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

13. ANEXOS 
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ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGENS 

15.2.  Relatório Técnico - Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa  

01 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando as soluções propostas, no mínimo com 3 
(três) proposições baseadas nas novas tecnologias existentes no mercado, os requisitos 
operacionais (MRIE) e a demanda necessária para o porte do empreendimento.  

01 (uma) Planilha com uma Lista de Quantidades e denominações dos principais itens que 
deverão ser adquiridos para implantar os Sistemas neste escopo. 

 

ELEVADORES 

15.3.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

01 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando a solução proposta, utilizando como 
referência o cálculo de tráfego dos Elevadores com base na demanda prevista para os 
ambientes. 

01 Planilha com uma lista de quantidades e denominações dos principais itens que deverão ser 
adquiridos para implantar os sistemas neste escopo. 

 

ESCADAS ROLANTES 

15.4.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

01 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando a solução proposta, com base na 
demanda prevista para os locais atendidos pelas escadas. 

01 Planilha com uma lista de quantidades e denominações dos principais itens que deverão ser 
adquiridos para implantar os sistemas neste escopo. 

 

PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS 

15.5.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

01 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando a solução proposta, com base na 
demanda prevista para os ambientes. 

01 Planilha com uma lista de quantidades e denominações dos principais itens que deverão ser 
adquiridos para implantar os sistemas neste escopo. 

 

PONTES DE EMBARQUE 

15.6.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

01 (um) Relatório Técnico descrevendo e justificando a solução proposta, com base no mix de 
aeronaves previsto para as passarelas de embarque. 

01 Planilha com uma lista de quantidades e denominações dos principais itens que deverão ser 
adquiridos para implantar os sistemas neste escopo. 

 

16. REQUISITOS AMBIENTAIS 

16.1.  Memorial de Atendimento aos Requisitos para Sistemas Ambientais em 
Empreendimentos Novos e Existentes do Estudo Preliminar – Fase 01. 

A CONTRATADA deverá elaborar 01(um) documento em formato A4, na forma de Relatório 
Técnico informando, para cada requisito, o(s) número(s) do(s) documento(s) do projeto e a(s) 
página (s), ONDE pode ser constatado o atendimento a cada item e a respectiva 
justificativa/avaliação adotada. 
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Os itens a serem considerados no Memorial de Atendimento aos Requisitos para Sistemas 
Ambientais em Empreendimentos Novos e Existentes do Estudo Preliminar deverão ser 
aqueles relacionados na Lista de Verificação – FASE 01 – Conceitos Ambientais Adotados, 
anexa ao documento GE.01/000.75/01064. 

Exemplos: 

1 - REQUISITO AMBIENTAL: Foi recomendada a adoção do uso de bacias sanitárias 
convencionais ou com caixas acopladas do tipo VDR, com 6 litros por fluxo? 

Este requisito foi atendido/avaliado no documento N° XXXX/XX. “Justificativas/Avaliações”. 

2 - REQUISITO AMBIENTAL: Foi recomendada a instalação de hidrômetros individuais nos 
pontos de maior consumo da unidade aeroportuária? 

Este requisito foi atendido/avaliado no documento N° XXXX/XX. “Justificativas/Avaliações”.  

 

17. PROJETO DE ETAPEAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

Para cada etapa de obras proposta deverá ser produzida a documentação técnica necessária e 
correspondente, incluindo os projetos das situações e instalações provisórias, quando a etapa 
assim exigir.  

17.1.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

01 (um) Relatório Técnico descrevendo a solução proposta, para cada etapa de obras, a 
justificativa técnica, a abrangência das intervenções, a operacionalidade das funções 
essenciais do complexo aeroportuário e a indicação de remanejamentos e instalações 
provisórias, quando necessárias.  

 

18. ORÇAMENTAÇÃO (ESTIMATIVA DE CUSTO) 

Na fase do Estudo Preliminar o orçamento estimativo pode adotar os seguintes critérios: 

• Estimativa de preços por área construída. 

• Estimativa de preços por quantidades de serviços estimados. 

• Estimativa de preços por potências de equipamentos instalados. 

• Estimativa de preços por equivalência de área de obras similares. 

• Outros critérios que julgue atender a estimativa de preço e seja aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Os Orçamentos de Custo deverão compor-se de: 

18.1.  Memoriais Justificativos: 

• Entende-se como todo e qualquer documento que possibilitou a obtenção do preço unitário, 
anexando cópia da fonte de pesquisa, no mínimo de 03 (três) e da respectiva Planilha de 
Composição Analítica de Preço Unitário – CAPU, de BDI e de Encargos Sociais e Memória 
de Cálculo do levantamento de quantidades de cada serviço que compõe a Planilha de 
Orçamento. 

• A metodologia a ser utilizada para levantamentos de preços unitários dos insumos deve 
seguir uma certa ordem de hierarquia, em atendimento aos ditames do TCU e da LDO – 
Lei das Diretrizes Orçamentárias. Inicialmente, as referências a serem utilizadas são as 
tabelas do SINAPI/CEF para materiais e mão-de-obra (preço mediano).  Na seqüência, 
para os custos horários de equipamentos, e nos casos de matérias e mão-de-obra 
inexistentes no SINAPI/CEF, devem ser adotados dados disponibilizados no sistema 
SICRO/DNIT. Subsidiariamente, deve o Orçamentista valer-se de recursos outros, como as 
tabelas de outros Órgãos Oficiais e cotações de mercado. 
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• Para a exata comprovação dos preços obtidos através de cotação no mercado externo 
fornecedor de serviços, é necessária a juntada aos autos do Processo de Orçamento de, 
no mínimo, 03 (três) orçamentos válidos.  Serão válidos os orçamentos que tem sua origem 
identificada, firmados pelos prepostos das Empresas Fornecedoras, datados e vigentes 
quando da elaboração do orçamento.  Os casos de insucesso na obtenção de 03 (três) 
orçamentos válidos devem ser documentados contra a apresentação do fax ou e-mail de 
solicitação encaminhado, embora não respondido pela parte provocada. A ausência de 
resposta do fornecedor não obsta a elaboração do orçamento, quando, ao menos um 
fornecedor respondeu à solicitação, nesses casos excepcionais de limitações do mercado. 

• A Memória de Quantificação dos serviços deve ser detalhada, identificando o critério de 
medição, as pranchas de desenhos onde se encontram os serviços, devendo ser 
apresentados os cálculos das quantidades de cada serviço que compõe a Planilha de 
Orçamento. 

18.2.  Planilhas de Estimativa de Custo: 

Planilhas conforme modelo padrão da INFRAERO, contendo:  

• Item.  

• Código.  

• Discriminação.  

• Unidade, Quantidade.  

• Preço Unitário.  

• Preço Total. 

• Taxa de BDI. 
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III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS – PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 
EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A partir desta ETAPA dos serviços, os projetos serão divididos em LOTES, conforme a 
estrutura que será utilizada na licitação da obra.  

Deste modo, cada LOTE deverá ser desenvolvido de forma independente dos demais, porém 
com a compatibilização total as soluções entre si, contendo todos os elementos necessários à 
definição das soluções técnicas e à execução dos empreendimentos, instalação dos 
equipamentos ou aquisição dos bens, conforme o caso, e incluindo a interligação entre 
sistemas de diferentes lotes. 

Os serviços serão divididos nos seguintes lotes, conforme ETEs específicas componentes do 
presente Termo de Referência: 

LOTE 01 - TERMINAL DE PASSAGEIROS, EDIFICAÇÕES DE APOIO, SISTEMA 
VIÁRIO DE ACESSOS E VIADUTO DE EMBARQUE. 

LOTE 02 – PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES / TAXIS E VIAS DE 
SERVIÇO 

LOTE 03 – SISTEMAS ELETRÔNICOS E REDE DE TELEMÁTICA (REFERENTES AO 
LOTE 01, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).  

LOTE 04 - SISTEMAS MECÂNICOS – ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE 
BAGAGENS (REFERENTES AO LOTE 01, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO).  

LOTE 05 – SISTEMAS MECÂNICOS – ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E 
PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS (REFERENTES AO LOTE 01, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).  

LOTE 06 – SISTEMAS MECÂNICOS – PONTES DE EMBARQUES (REFERENTES 
AO LOTE 01 - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  

LOTE 07 – MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO (REFERENTES AO LOTE 01, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).  

LOTE 08 – MOBILIÁRIO OPERACIONAL (REFERENTES AO LOTE 01, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).  

LOTE 09 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA SUBESTAÇÃO 
ELÉTRICA PRINCIPAL.  

Após as ETAPAS de Projeto Básico e Projeto Executivo, deverá ser desenvolvida a ETAPA de 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, também apresentada em ETE específica, compreendendo 
os Termos de Referência para licitação dos lotes de obras e o Material de apresentação e 
divulgação do empreendimento. 

 


