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1. OBJETIVO  

Este documento estabelece as condições técnicas necessárias para o 
fornecimento, instalação, testes e comissionamento do Sistema de 
Gerenciamento de Utilidades, Energia e Ar Condicionado - SIGUE e respectiva 
infraestrutura a serem implantados na ampliação do Terminal de Passageiros 
do Aeroporto Internacional Pinto Martins – Fortaleza / CE. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1.  DEFINIÇÕES DOS TERMOS 

Para melhor entendimento dos componentes do projeto, visando a 
padronização de termos nas tramitações de informações e a simplificação das 
referências citadas neste documento, são relacionadas, a seguir, as 
denominações e siglas mais utilizadas neste documento: 

 CAD - Certificado de Aceitação Definitiva - Certificado emitido depois de 
concluído, com sucesso, o período de avaliação do CAP, caso os itens 
de fornecimento sejam aceitos pelos critérios estabelecidos; 

 CAF - Certificado de Aceitação em Fábrica - Certificado emitido que 
caracteriza a conclusão, com sucesso, dos testes realizados em fábrica; 

 CAI - Certificado de Aceitação Inicial - Certificado emitido após 
concluído, com sucesso, o Comissionamento; 

 CAP - Certificado de Aceitação Provisória - Certificado emitido 
condicionalmente, durante o período de avaliação referente ao CAI; 

 COA - Centro de Operações Aeroportuárias; 

 CONTRATADA - Empreiteira responsável para o fornecimento e 
instalação dos sistemas; 

 CONTRATANTE - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 
INFRAERO; 

 COMISSIONAMENTO - Atividade a ser executada para verificação e 
certificação de todos os itens do fornecimento do Contrato; 

 ESCOPO DE FORNECIMENTO desta Especificação Técnica, incluindo 
toda a documentação Técnica, equipamentos, materiais, acessórios, 
testes e inspeções, comissionamento, treinamento, etc.; 

 FISCALIZAÇÃO - comissão designada pela Contratante como 
responsável pelo acompanhamento da elaboração do projeto; 

 FORNECEDOR - Empresa parceira da CONTRATADA, responsável 
pelo fornecimento do SIGUE do aeroporto em questão; 

 FORNECIMENTO - Compreenderá os equipamentos e serviços objeto 
desta especificação; 

 INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; 
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 INSPEÇÃO - Verificação, a critério da INFRAERO, das diversas etapas 
de fabricação dos equipamentos, materiais e/ou serviços, sendo 
realizada pelo INSPETOR diretamente no local da realização da mesma; 

 INSPETOR - Elemento da INFRAERO auxiliado ou não por profissional 
ou empresa autorizada, que exercerá as funções de inspeção; 

 PROPONENTE - Empresa que se propõe a fornecer o sistema objeto 
desta especificação; 

 SIGUE – Sistema de Gerenciamento de Utilidades e Energia, cujo 
objetivo é o gerenciamento operacional, comando e controle eletrônico 
dos sistemas elétricos, mecânicos e das utilidades das edificações; 

 SUB-FORNECEDOR - Empresa contratada pelo FORNECEDOR para o 
fornecimento total ou parcial dos equipamentos, materiais e/ou serviços, 
escopo desta Especificação Técnica;  

 TESTE DE ACEITAÇÃO EM FÁBRICA - Teste a ser realizado nas 
instalações do FORNECEDOR, para verificação do desempenho dos 
equipamentos a serem fornecidos, em relação as suas partes 
componentes e aos seus desempenhos globais; 

 TPS - Terminal de Passageiros do Aeroporto de Fortaleza - CE, 
edificação onde serão instalados os equipamentos objeto da presente 
especificação. 

2.2.  SUSTENTABILIDADE 

Os produtos e os componentes eletroeletrônicos considerados lixo tecnológico 
devem receber destinação final adequada que não provoque danos ou 
impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.  

O FORNECEDOR deverá apresentar certificado “Certified Green Testing”, ou 
equivalente, de seus produtos que garanta sua eficiência energética. 

O FORNECEDOR deverá garantir o uso de produtos sem substâncias 
perigosas ou proibidas como prevê as seguintes normas: 

 Lei n° 12.305 (Política Nacional de Resíduos sólidos); 

 Resolução CONAMA 307 (Gestão dos Resíduos da Construção Civil); 

 Resolução CONAMA 401 (estabelece os limites máximos de chumbo, 
cádmio e mercúrio); 

 Lei n° 13.103 (Política Estadual de Resíduos Sólidos – CE). 

2.3.  GARANTIAS 

O FORNECEDOR deverá garantir sobre os itens de seu FORNECIMENTO: 

a) Que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessórios serão 
novos, de alto grau de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com 
os padrões normativos internacionais aplicáveis e que entrarão em operação 
em plenas condições de funcionamento.  
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b) Assistência Técnica, sem ônus a INFRAERO, por um período abaixo 
discriminado, a partir da data da emissão do CAD, pelos períodos de:  

 Trinta e seis meses para os servidores e as estações de trabalho; 

 Doze meses para os equipamentos, materiais e serviços de instalação; 

 Vinte e quatro meses para software e as aplicações desenvolvidas, 
sendo que neste período, qualquer nova versão dos softwares 
implantados será gratuitamente repassada para a INFRAERO. 

c) Cobertura sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissões, 
mesmo aqueles decorrentes de erros de concepção de projeto, matéria-prima, 
fabricação, inspeção, ensaios, embalagem, transportes, manuseios, 
montagem, comissionamento, treinamentos, etc., excluindo-se danos ou 
defeitos decorrentes do desgaste normal ou uso anormal, influências externas 
de terceiros não imputáveis ao FORNECEDOR. 

d) Durante o período de garantias, o tempo de atendimento de qualquer mau 
funcionamento será de, no máximo, quatro horas úteis, a contar do chamado / 
comunicado da INFRAERO, sendo os defeitos e/ou problemas técnicos 
ocorridos serem sanados / resolvidos em ate dois dias úteis. 

Caso o FORNECEDOR deixe de tomar as providências necessárias à correção 
ou reposição de equipamentos, componentes ou acessórios, dentro do prazo 
estabelecido, a INFRAERO poderá, a seu critério, substituir / corrigir tais itens 
do FORNECIMENTO, debitando-se os custos totais ao FORNECEDOR. 
Entretanto, permanecerá a CONTRATADA / FORNECEDOR como responsável 
para todos os fins, pelo perfeito desempenho do sistema, equipamentos e 
componentes, não se alterando ou diminuindo a garantia geral deste 
FORNECIMENTO. 

e) Assistência Técnica de boa qualidade, fornecimento de peças de reposição 
e tempo de resposta satisfatório, durante e após o período de garantia, por um 
período de, no mínimo, sete anos. 

f) O FORNECIMENTO de qualquer peça ou parte de equipamento e/ou 
componente do sistema que vier a apresentar defeito ou equipamentos 
adicionais compatíveis para expansões do sistema, deverão ser fornecidos no 
prazo máximo de dois meses, contados a partir do comunicado da INFRAERO. 

2.4.  PEÇAS SOBRESSALENTES 

2.4.1.  Peças Sobressalentes para o Período de Garantia 

A CONTRATADA deverá manter em Fortaleza, sem ônus para a INFRAERO, 
um lote de peças sobressalentes, ferramentas e acessórios necessários para a 
manutenção dos sistemas durante o período de garantia. A lista destes itens 
deverá fazer parte da Proposta Técnico-Comercial. 

2.4.2.  Peças Sobressalentes Escopo do Fornecimento 

Item 08.05.120.01 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos da relação de 
sobressalentes apresentada na PSQ. 
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2.4.2.1. Forma de Execução 

Os sobressalentes serão apenas entregues para a INFRAERO, para serem 
armazenados.  

2.4.2.2. Critério de Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos equipamentos e os testes 
de fábrica. 

O desembolso será medido pelo conjunto e liberado após os testes de fábrica e 
a entrega dos equipamentos. 

2.4.3.  Peças Sobressalentes Recomendadas 

A Contratada deverá apresentar também, juntamente com a sua Proposta 
Técnico-Comercial, uma lista de peças sobressalentes, ferramentas e 
acessórios, com quantidades recomendadas com base no MTBF (Mean Time 
Between Failure) de cada equipamento, para o atendimento das necessidades 
de manutenção por um período de dois anos de funcionamento ininterrupto do 
sistema após o tempo de garantia. 

Na relação dos sobressalentes deverão constar os preços unitários de cada 
item, as especificações técnicas, nome do fabricante, sua codificação 
comercial, a análise dos respectivos preços unitários e cópias dos catálogos 
correspondentes. A INFRAERO poderá ou não adquirir total ou parcialmente as 
quantidades recomendadas. Portanto, o preço total das peças sobressalentes 
não deverá fazer parte do preço global da sua Proposta. 

A Contratada deverá assumir um compromisso de garantir o fornecimento de 
peças sobressalentes por um período mínimo de sete anos contados a partir da 
instalação. 

3. SERVIÇOS 

3.1.  ENSAIOS, TESTES, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E 
COMISSIONAMENTO 

3.1.1.  Ensaios, Testes e Verificações em Fábrica 

Serão realizadas verificações dimensionais de acabamentos, de tensões 
aplicadas nas fiações e quaisquer outras verificações mecânicas, elétricas ou 
eletrônicas necessárias, a fim de comprovar a obediência a todas às exigências 
desta Especificação Técnica e de todos os demais documentos técnicos 
contratuais, os quais farão parte integrante do Roteiro de Inspeções. 

O FORNECEDOR deverá executar em fábrica, todas as verificações de 
montagem e ensaios para comprovar ao inspetor a estrita observância às 
especificações, ao perfeito funcionamento, qualidade e ao desempenho dos 
equipamentos. 

Os testes de fábrica dos equipamentos do SIGUE, objeto deste fornecimento, 
deverão constar de inspeção visual e avaliação do desempenho específico dos 
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equipamentos em situação de regime de trabalho para o fornecimento do 
SIGUE e deverão constar, no mínimo, de: 

 Inspeção visual;  

 Testes funcionais; 

 Testes de Alimentação Elétrica. 

Caso os testes de fábrica sejam realizados fora da cidade de Fortaleza, os 
custos de transporte, estadia e refeição dos fiscais da INFRAERO serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

3.1.2.  Montagem e Instalação, Ensaios, Testes e Comissionamento 

a) Montagem e Instalação 

A montagem e a instalação do SIGUE, escopo deste fornecimento, abrange a 
instalação dos equipamentos nos locais previstos em projeto e a interligação ao 
sistema de alimentação elétrica. A interligação dos servidores às 
Gerenciadoras de Rede será através da rede TCP/IP do aeroporto e das 
Gerenciadoras às UCLs será através de rede própria de cabos do SIGUE, 
conforme item „Cablagem‟ deste documento. 

b) Ensaios, Testes, Verificações no Campo e Comissionamento 

Os ensaios, testes, Verificações e comissionamento deverão prever no mínimo: 

 Verificação se todo o escopo contratado foi fornecido; 

 Conformidade da instalação dos equipamentos com o projeto (aprovado 
pela Infraero) e a qualidade da mesma; 

 Verificar a funcionalidade dos processos integrados nas estações de 
trabalho a apresentação dinâmica das variáveis e os estados dos 
processos controlados nas telas gráficas; 

 Testes funcionais da integração dos sistemas controlados pelo próprio 
SIGUE (SCAR, SGE e SGU), com os sistemas de segurança através do 
SISA/SITIA e aos demais sistemas que compõem o SITIA. 

3.2.  APOSTILAS DE TREINAMENTO, MANUAIS DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E COMISSIONAMENTO 

Item 08.05.120.02 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

a) Apostilas de Treinamento 

As apostilas de treinamento deverão prever treinamento de operação, 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do SIGUE.  

As apostilas deverão apresentar, no mínimo, instruções de operação 
(comandos, ajustes, verificações e funcionamento em operação degradada 
sem os servidores do sistema), procedimentos de Manutenção preventiva e 
corretiva, que permitam aos treinandos uma perfeita compreensão da operação 
e manutenção do SIGUE. 
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b) Manuais 

Deverão ser fornecidos manuais de operação, manutenção e comissionamento 
impressos e em cópia digital. Estes manuais deverão ser os originais do 
fabricante. No caso de estarem escritos em língua estrangeira, deverão ser 
acompanhados de tradução para a língua portuguesa, excetuando-se 
diagramas e desenhos técnicos, que poderão ser aceitos em língua espanhola 
ou inglesa. 

Os manuais deverão incluir desenhos, diagramas, catálogos, relatórios de 
inspeção com certificados de testes e ensaios (incorporados posteriormente), 
etc., redigidos em português, ou seja: 

Manuais de Operação 

O manual de operação deverá, no mínimo, conter descrição detalhada dos 
servidores, Gerenciadores de Rede e das UCLs do sistema, para serem 
usados pelos operadores do sistema. 

O manual de operação deverá conter, no mínimo: 

 Descrição funcional do sistema; 

 Descrição detalhada de todos e cada um dos procedimentos 
operacionais do sistema; 

 Descrição dos procedimentos de segurança; 

 Descrição das formas de visualização e sinalização operacionais; 

 Descrição de alarmes, controles, comandos e funções disponíveis. 

Manuais de Manutenção 

O manual de manutenção deverá conter, no mínimo: 

 Descrição detalhada do funcionamento do sistema e dos equipamentos; 

 Descrição de desmontagem e montagem de todos os módulos do 
sistema e dos equipamentos; 

 Descrição detalhada do hardware, software e firmware do sistema, 
inclusive de suas interfaces com outros sistemas e equipamentos, 
protocolos de comunicação, padrões de conexão, periféricos e opcionais 
fornecidos; 

 Definição dos pontos de testes e procedimentos de ajuste e calibração 
dos sistemas e equipamentos; 

 Diagrama de Blocos, Diagramas Esquemáticos e vista explodida da 
montagem dos equipamentos; 

 Sequências ilustradas e detalhadas de desmontagem e montagem dos 
pontos de conexão e fixação dos módulos e cabeamento, detalhes da 
estrutura, dimensões, encaixes, pontos de fixação, gabinetes e suportes; 

 Informação do tipo de material empregado na fabricação das diversas 
partes, inclusive do tipo de proteção, pinturas e acabamentos; 

 Guia de procedimentos para pesquisa de defeitos (troubleshooting); 
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 Procedimento de instalação e restauração softwares instalados; 

 Lista de todos os módulos e componentes com a respectiva indicação e 
codificação original do fabricante; 

 Procedimentos e periodicidades recomendados para as intervenções 
preventivas; 

 Informação sobre a infraestrutura necessária para a execução das 
atividades de manutenção; 

 Procedimentos e Listas de EPI necessários para atender aos requisitos 
de segurança para a execução das atividades de manutenção; 

 Procedimento de back up; 

 Procedimento de ampliação/redução do sistema; 

 Procedimento de elaboração de lógicas de UCLs; 

 Procedimento de elaboração de telas gráficas; 

 Relação das Normas aplicáveis. 

Manuais de Comissionamento 

O manual de comissionamento deverá conter, no mínimo: 

 Descrição do item a ser testado; 

 Especificação do item ou referência a outros manuais do projeto „as built‟ 
que contenham estas informações; 

 Descrição dos testes a realizar e resultados esperados; 

 Espaço em branco para anotação dos resultados obtidos nos testes e 
comentários; 

 Espaço em branco para anotações de aprovação ou não, em cada teste. 

3.2.1.  Forma de Execução 

Os documentos deverão ser entregues à INFRAERO para análise, comentários 
e aprovação, quarenta e cinco dias depois dos testes de fábrica.  

3.2.2.  Critério de Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos documentos e sua 
aprovação pela INFRAERO. 

O desembolso será liberado após a conclusão e aprovação do conjunto dos 
documentos pela INFRAERO. 

3.3.  TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO 

Item 08.05.120.03 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

O PROPONENTE deverá apresentar em sua Proposta, de forma separada, 
treinamento para o pessoal técnico da INFRAERO, previamente designado. 
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O fornecimento do treinamento deverá incluir todo o material didático (manuais, 
apostilas, certificados e procedimentos de avaliação e demais recursos 
audiovisuais) para o perfeito entendimento dos cursos ministrados. 

O treinamento deverá ser ministrado nas dependências do aeroporto. Caso a 
CONTRATADA opte por executar o treinamento fora da cidade de Fortaleza, 
todos os custos referentes a viagens, estadia e alimentação dos treinandos 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

a) Treinamento de Operação 

O treinamento de operação deverá garantir que os treinandos estejam aptos a 
utilizar todas as facilidades dos Servidores, Estações de Trabalho, 
Gerenciadoras de Rede e das UCLs. 

O Treinamento de Operação deverá ser administrado para 07 técnicos da 
INFRAERO e ter duração estimada de 48 horas. 

c) Treinamento de Manutenção 

O treinamento de manutenção deverá ser composto de dois módulos: 

 Manutenção Preventiva, onde serão abordados os procedimentos e 
período para manutenção do sistema, com o objetivo de minimizar a 
necessidade de manutenção corretiva; 

 Manutenção Corretiva, onde serão abordados os procedimentos de 
reparos dos Servidores, Estações de Trabalho, Gerenciadoras de Rede 
e das UCLs. 

O Treinamento de Manutenção deverá ser administrado para 07 técnicos da 
INFRAERO e ter duração estimada de 24 horas. 

3.3.1.  Forma de Execução 

O Treinamento deverá prever os serviços acima descritos e ser ministrado 
antes dos testes de comissionamento do sistema.  

3.3.2.  Critério de Medição 

A abrangência do escopo do treinamento deverá garantir o aprendizado pelos 
Treinandos de todos os procedimentos necessários para a correta operação e 
manutenção do sistema, e seja ministrado pelo período estimado (o tempo de 
treinamento deverá ser confirmado pela Contratada e aprovado pela 
INFRAERO). 

O desembolso será liberado após a conclusão do treinamento. 

3.4.  OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA 

Item 08.05.120.04 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Consiste de um período de noventa dias, a contar da data de emissão do CAI, 
período em que a responsabilidade de Operação será da INFRAERO, sob a 
supervisão e assistência do FORNECEDOR, não excluindo, entretanto, o 
estabelecido no item “GARANTIAS”. 
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3.4.1.  Forma de Execução 

A Operação Inicial Assistida deverá prever os serviços acima descritos por um 
período de 90 dias a partir da emissão do CAI.  

3.4.2.  Critério de Medição 

A abrangência do escopo da Operação Inicial Assistida deverá prever equipe, 
pelo período previsto e garantir a correta operação do sistema. 

O desembolso será liberado após a conclusão da Operação Inicial Assistida. 

4. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 

4.1.  SERVIDORES 

Item 08.05.100.01 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os servidores do SIGUE deverão ser em configuração DUAL, hot-standby, 
para que em caso de falha, um servidor assuma as funcionalidades do outro, 
sem que o sistema seja afetado. 

Os servidores do SIGUE deverão ser de preferência dos mesmos fabricantes 
do SITIA, SICA e SISA, contendo no mínimo: 

 01 Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.4 GHz 12 M CacheTurbo; 

 16 GB de memória Ram, 4x4 GB, 667 MHz, 2RRDIMM; 

 Controladora de array SAS/Sata-2 de 3 Gb/s com 256 MB de memória 
cache ECC e com bateria (PERC6/i); 

 Configuração dos discos em RAID 1; 

 02 interfaces de rede 10/100/1000 UTP integradas; 

 02 discos rígidos de 600 GB SATA2 de 7.200 rpm; 

 Uma unidade de DVD-RW, com drivers para suporte a WINDOWS 
última versão, LINUX RED HAT; 

 Drivers de configuração para Windows última versão e Linux; 

 Fonte de alimentação: ATX de 110/220 Volts com chaveamento 
automático, 60 Hz; 

 Banco de dados: Relacional, configuração cliente / servidor cujas 
licenças serão de responsabilidade da INFRAERO.  

Os servidores do SIGUE deverão ser instalados em bastidor, juntamente com 
os servidores do SITIA, compartilhando o monitor, o teclado e o mouse. 

4.1.1.  Forma de Execução 

Os servidores serão instalados na STP, conforme indicado nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, os mesmos serão interligados à 
rede estruturada e à rede de alimentação elétrica do aeroporto.  
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4.1.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos Servidores inclui o fornecimento dos 
mesmos e seus conectores. Além disso, também fazem parte deste escopo a 
documentação técnica, os testes de fábrica, sua montagem e instalação, a 
verificação e testes de instalação, a energização e os ensaios de testes de 
comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: DELL, modelo Power Edge R900 ou equivalente técnico. 

4.2.  ESTAÇÕES DE TRABALHO 

Item 08.05.100.02 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

O SIGUE deverá ter duas estações de trabalho (ETs), a serem instaladas na 
sala COE / COA e na Sala de Controle do CAG, utilizadas para operar e 
supervisionar o sistema. 

O conjunto de equipamento hardware deverá dar suporte as funcionalidades 
exigidas ao sistema, ao software de base e aplicativo.  

As Estações de Trabalho do SIGUE deverão ser de preferência dos mesmos 
fabricantes do SITIA, SICA e SISA, contendo no mínimo: 

 Um Processador INTEL Core 2 Duo ou superior; 

 Memória: 

o Cache mínimo de 4 Mb full speed por processador; 

o Memória Principal no mínimo de 4GB DDR3, expansível sobrando 1 
slot livre; 

 Placa-mãe, com as seguintes características: 

o Controladora PCI Ultra Ata (IDE) DMA 33 incorporado com 
capacidade para 4 dispositivos; 

o Uma interface serial RS-232 padrão UART 16550A; 

o Mínimo de quatro interfaces USB 2.0 (Universal Serial Bus); 

o Barramento PCI Express 2.0, com no mínimo 04 (quatro) slots, sendo 
03 (três) PCI; 

 BIOS em FLASH EPROM com as seguintes características: 

o Possibilidade de configuração de senhas no SETUP a dois níveis, 
administrador e usuário (administrator and user password), que 
controlem acesso ao boot, ao disco flexível e ao SETUP; 

o Com tecnologia Plug & Play; 

o Bios atualizável via software com device drives para WINDOWS 
última versão, LINUX RED HAT 6.X; 

o Uma unidade de DVD-RW, com drivers para suporte a WINDOWS 
última versão, NT, LINUX RED HAT; 
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 Placa de rede PCI 10/100/1000 Mbps, com as seguintes características: 

o Padrão Ethernet; 

o Interface padrão PCI; 

o Conexões do tipo RJ-45; 

o Interface do tipo jumperless; 

o Possuir LED indicativo de funcionamento da placa; 

o Com drivers para suporte a WINDOWS VISTA, LINUX RED HAT 6X, 
Novell-Netware, TCP/IP; 

o Em conformidade com as normas IEEE 802.2/3, plenamente 
compatível com o protocolo TCP/IP e gerenciável. 

 Um disco rígido de 500 GB SATA; 

 Drivers de configuração para Windows última versão e Linux; 

 Gabinete ATX com as seguintes configurações: 

o LEDs frontais de identificação de equipamento ligado e acesso ao 
disco; 

o Uma fonte de alimentação ATX, com power-off através do “shutdown” 
do sistema operacional, potência mínima de 500W, com seleção de 
tensão (110/220V) e tomada externa tripolar 2P+T para ligação do 
monitor. 

 Monitor policromático LCD nas seguintes configurações: 

o Padrão SVGA Color de 21‟; 

o Não entrelaçado e anti-estático; 

o Dot pitch de 0.28 mm e resolução de 1920 x 1080; 

o Recurso de controles digitais “on-screen display”; 

 Teclado e mouse: 

o Teclado Enhanced padrão ABNT para uso com MS/Windows 98, 
Windows NT 4.0, Windows 2000 e Linux com 104 teclas, conector 
USB, com conjunto dos caracteres da língua portuguesa; 

o Dispositivo auxiliar de entrada de dados, compatível com Microsoft 
Mouse, com resolução mínima de 400 dpi e conector padrão USB; 

 Toda licença do sistema operacional será fornecido pela INFRAERO; 

 Todos os drivers entregues deverão estar atualizados na data das 
instalações. 

4.2.1.  Forma de Execução 

As Estações de Trabalho serão instaladas uma no COA e outra na Sala de 
Controle da CAG localizada no sub-solo, eixos "C1/37", lote 5, conforme 
indicado nos desenhos do projeto previamente aprovados. Em seguida, ela 
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será interligada à rede estruturada e à rede de alimentação elétrica do 
aeroporto.  

4.2.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento das Estações de Trabalho inclui o fornecimento 
das mesmas e seus conectores. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, sua montagem e 
instalação, a verificação e testes de instalação, a energização e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: DELL, modelo Vostro 230 ou equivalente técnico. 

4.3.  TERMINAL DE ENGENHARIA 

Item 08.05.100.03 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

O Terminal de Engenharia é um microcomputador tipo Notebook e deverá ter 
no mínimo as seguintes características técnicas: 

 Processador: Intel Core i5-2410M; 

 Clock: 2.10 GHz; 

 Cache: 3 MB L2; 

 Memória RAM: 4GB DDR3; 

 HD: 640 GB SATA; 

 Drives: 8X CD/DVD-Super Multi double-layer drive; 

 Tela: 15.6" LED-backlight; 

 Rede: 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED; 

 Vídeo: Intel HD Graphics 3000 com 128 MB de memória dedicada; 

  Teclado: Português ABNT; 

  Mouse: Touchpad Multitoque; 

 Bateria para autonomia de no mínimo 4 horas; 

 3 Entradas USB 2.0; 

 01 Saída HDMI; 

 01 Saída VGA; 

 Placa de rede 10/100/1000 Mbps. 

O Terminal de Engenharia deverá conter todos os drivers e interfaces (portas) 
necessários para o acesso local das UCLs, Gerenciadoras, Servidores e 
Estação de Trabalho. 
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4.3.1.1. Forma de Execução 

O Terminal de Engenharia será apenas entregue para a INFRAERO.  

4.3.1.2. Critério de Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento do equipamento e os testes de 
fábrica. 

O desembolso será medido pela unidade e liberado após os testes de fábrica e 
a entrega do equipamento. 

Referência: Acer, modelo LX.RK101.008  ou equivalente técnico. 

4.4.   GERENCIADORES DE REDE 

Item 08.05.100.04 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os gerenciadores de rede serão instalados nas STSs do TPS, conforme 
indicado em projeto, e se comunicarão com os servidores do sistema através 
da rede TCP/IP do aeroporto e às UCL através de rede própria de cabos, 
conforme detalhado no item „CABLAGEM‟ deste documento. As Gerenciadoras 
têm como função controlar as UCLs. 

Os gerenciadores deverão ser instalados em quadros metálicos com as 
seguintes características mínimas: 

 As interfaces físicas dos sinais de entrada e saída dos quadros deverão 
ser realizadas através de conectores apropriados; 

 A estrutura metálica deverá ser aterrada e dotada de porta frontais e 
traseiras, que tenham maçanetas com trava e chave; 

 A ocupação dos quadros deverá ser otimizada de modo utilizar a 
quantidade de quadros estritamente necessária ao acondicionamento 
dos equipamentos; 

 Devem ser previstas medidas protetoras e indicativas junto aos locais 
que possam causar choque elétrico, não devem possuir arestas agudas 
e rebarbas; 

 Índice de Proteção: IP 43; 

 Todos componentes e acessórios utilizados não devem emitir fumaça 
tóxica, não serem auto-inflamáveis e não propagadores de chama. 

O sistema deverá possuir gerenciadores de rede, que gerenciarão as UCLs, 
com as seguintes características mínimas: 

 Comunicação e gerenciamento das UCLs com protocolo aberto BACnet 
MS/TP, ou equivalente técnico; 

 Ser um servidor, podendo ser web, de modo que qualquer computador 
autorizado na rede poderá acessar sem necessidade de licença, através 
da rede ethernet ou diretamente conectado ao gerenciador; 
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Observamos que caso as gerenciadoras não sejam servidores web, 
estas deverão ser contabilizadas licenças para as Estações de Trabalho 
e para o Terminal de Engenharia; 

 Possuir memória não Volátil, para dados e programação; 

 Processador de no mínimo 100 Mhz; 

 Capacidade de gerenciar até 200 UCLs; 

 Transmitir informação para o servidor armazenar dados/históricos pelo 
período mínimo de 01(um) ano;  

 Possuir Web Services, IP, HTTP, SOAP, SNMP, SMPT; 

 Placa de Rede Ethernet 10/100 Mbps; 

 Bus BacNet/IP no nível gerencial ; 

 02 Bus BacNet MS/TP – BacNet master/slave, token passing; 

 As telas gráficas devem estar armazenadas internamente no 
Gerenciador (ou no servidor, conforme solução adotada). 

4.4.1.  Forma de Execução 

Os gerenciadores serão instalados nas salas técnicas do TPS e serão 
interligados às UCLs via rede própria, conforme detalhado no item 
„CABLAGEM‟ deste documento e a rede TCP/IP para a interligação com os 
servidores e ETs.  

4.4.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos Gerenciadores inclui o fornecimento e 
instalação dos mesmos. Além disso, também fazem parte deste escopo a 
documentação técnica, os testes de fábrica, sua montagem e instalação, a 
verificação e testes de instalação, a energização e os ensaios de testes de 
comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Johnson Controls, modelo MS-NAE-5510 (Network Automation 
Engine) ou equivalente técnico.  

4.5.  UNIDADE CONTROLADORA LOCAL (UCL) CONVENCIONAL  

Item 08.05.100.05 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

As UCLs são empregadas junto aos processos que serão controlados ou 
supervisionados dos sistemas de energia, utilidades e ar-condicionado (exceto 
VAVs), fazem o processamento das informações recebidas e suportam as 
tarefas de controle no âmbito de seu próprio processador. Com isso o tráfego 
nas redes de comunicação fica reduzido ao mínimo indispensável, otimizando e 
dando maior segurança às operações que dependem da rede. Por princípio, 
todas as lógicas possíveis de assim o serem, são desenvolvidas pela UCL 
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local. Caso haja necessidade de troca de informações entre UCLs, essa troca é 
processada pelo gerenciador da rede. 

A UCL deve possuir memória suficiente para suportar todo o código do 
programa, assim como memória de trabalho para os processos (rotinas). 
Deverá também garantir a manutenção dos dados armazenados no caso de 
falta de energia. 

As UCLs deverão ser instaladas em quadros com as seguintes características 
mínimas: 

 As interfaces físicas dos sinais de entrada e saída dos quadros deverão 
ser realizadas através de conectores apropriados; 

 A estrutura metálica (chapa de aço galvanizado com pintura epóxi) 
deverá ser aterrada e dotada de portas frontais e traseiras, que tenham 
maçanetas com trava e chave; 

 A ocupação dos quadros deverá ser otimizada de modo a utilizar a 
quantidade de quadros estritamente necessária ao acondicionamento 
dos equipamentos; 

 Devem ser previstas medidas protetoras e indicativas junto aos locais 
que possam causar choque elétrico, não devem possuir arestas agudas 
e rebarbas; 

 Índice de Proteção: IP 43; 

 Todos os componentes e acessórios utilizados não devem emitir fumaça 
tóxica, não serem auto inflamáveis e não propagadores de chama. 

Os quadros deverão ser fornecidos ainda com os seguintes itens: 

 Disjuntor Bipolar de proteção; 

 Protetor de sobretensão e surtos; 

 Fonte de alimentação ou transformador. 

O uso de protocolos abertos, como o BacNet, deverá permitir que qualquer 
equipamento operando sob MS/TP possa se conectar à rede de supervisão 
utilizando RS 485 BacNet MS/TP, ou equivalente técnico. 

Deve haver a possibilidade de expansão e incorporação de equipamentos de 
terceiros à rede de controle do empreendimento. 

As UCLs deverão ser equipamentos padronizados que deverão permitir 
entradas e saídas analógicas e digitais e se comunicar com os gerenciadores 
de rede do SIGUE, através da rede própria de cabos, conforme detalhado no 
item „CABLAGEM‟ deste documento. 

As UCLs deverão permitir a comunicação com equipamentos de terceiros 
micro-processados, utilizando linha de comunicação serial (RS-485). 

As UCLs deverão implementar funções de controle tipo DDC (Direct Digital 
Control) ou similar, parametrizáveis. Todos os parâmetros necessários à 
implementação de qualquer função deverão residir na UCL, podendo ser 
modificados a partir das ETs do SIGUE e do Terminal de Engenharia. 
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Os sensores e atuadores do SIGUE são elementos externos à UCL instalados 
nos diversos sistemas pelos respectivos fornecedores e que são 
supervisionados/comandados/controlados pela UCL, através de uma das 
interfaces elétricas seguintes: 

 Entradas digitais (contato seco) mantidas, isolação 1.000 V; 

 Entradas digitais (contato seco) momentâneas, isolação 1.000 V; 

 Entradas analógicas: 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 4 a 20 mA, precisão mínima 
de 14 bits, isolação 1.000 V;  

 Saídas digitais (contato seco) mantidas, com isolação 1.000 V; 

 Saídas digitais (contato seco) momentâneas, com isolação 1.000 V; 

 Saídas analógicas (0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 4 a 20 mA) (precisão mínima 
de 14 bits);  

 Saídas RS-485. 

As UCLs devem ter a possibilidade de se interligarem com módulos de 
expansão de forma que seja possível adequar às necessidades o numero de 
entradas e saídas. Os módulos de expansão devem ter as seguintes 
caraterísticas mínimas: 

 Comunicação em protocolo aberto do tipo BACnet MS/TP; 

 Microprocessador de 32 bits dedicados; 

 Diversos arranjos de entradas e saídas;  

 Entradas digitais (contato seco) mantidas, isolação 1.000 V; 

 Entradas digitais (contato seco) momentâneas isolação 1.000 V; 

 Entradas analógicas: 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 4 a 20 mA, precisão mínima 
de 14 bits, isolação 1.000 V;  

 Saídas digitais (contato seco) mantidas, com isolação 1.000 V; 

 Saídas digitais (contato seco) momentâneas, com isolação 1.000 V; 

 Saídas analógicas (0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 4 a 20 mA) (precisão mínima 
de 14 bits);  

As UCLs deverão se comunicar com os seguintes equipamentos do SIGUE: 

 Gerenciadores de Rede, via RS 485 (Bacnet ou equivalente técnico); 

 Terminal de Engenharia; 

 Outras UCLs cujas variáveis são utilizadas pela outra UCL. 

As UCLs deverão possuir depósito de dados, subsistema de aquisição, 
atuação, auto diagnose e software com as seguintes características: 

O depósito de dados na UCL deverá ser um Banco de Dados em Tempo Real 
local (BDTR), que contenha todas as variáveis de entrada e saída. Estas 
variáveis serão calculadas localmente para a modulação correta do atuador. A 
UCL deverá ter capacidade para processamento de todos os parâmetros 
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necessários ao seu tratamento. A alteração de parâmetros deverá ser efetuada 
nas ETs e no Terminal de Engenharia. 

O subsistema de aquisição de dados consiste no processo que, 
periodicamente, verifica o valor / estado das variáveis de entrada e atualiza o 
BDTR. O período de varredura varia em função da variável amostrada e deve 
ser de no mínimo 0,1s. O sistema sempre que detecta uma alteração do valor 
de uma variável, deve detectá-lo com a hora corrente. 

O subsistema de atuação consiste no processo que verifica no BDTR se existe 
alguma saída (digital ou analógica) pendente, resultante de uma ordem de 
operação ou de uma estratégia de controle programada e providencia sua 
execução. 

O subsistema de auto diagnose é o processo que testa periodicamente a 
memória, o processador, os periféricos de entrada e de saída e os canais de 
comunicação, sinalizando falhas na própria UCL e através de mensagens 
enviadas para as ETs do SIGUE. 

O software de aplicações locais na UCL são programas responsáveis pela 
execução de lógicas locais ativadas através de eventos ou ordens de 
operação. Como exemplos desses processos têm-se:  

 Programação horária; 

 Algoritmo tipo PID; 

 Conjunto de comandos ativados como resultado da ocorrência de um 
evento/ horário; 

 Laços de controle específicos, desenvolvidos em linguagem de 
programação em ambiente Windows, de acordo com a norma de 
Linguagens de Programação de CLPs IEC 61131-3; 

 Sincronismo com relógio do servidor. 

Está previsto ponto de alimentação elétrica de 220 Vac, junto a cada (projeto 
de elétrica), para alimentação dos equipamentos. Cabe ao fornecedor fornecer 
fonte de alimentação, caso seja necessário. 

4.5.1.  Forma de Execução 

As UCLs serão instaladas nos locais determinados em projeto e serão 
interligadas aos equipamentos por elas controlados e às Gerenciadoras, via 
rede própria de cabos, conforme detalhado no item „CABLAGEM‟ deste 
documento. Em seguida serão programados os eventos e as lógicas das UCLs 
(escopo deste fornecimento).  

4.5.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento das UCLs inclui o fornecimento e instalação 
das mesmas. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 
técnica, os testes de fábrica, sua montagem e instalação, a verificação e testes 
de instalação, a energização e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento 
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Referência: Johnson Controls, modelo MS-FEC2611 (Field Equipment 
Controller) e Módulos de Inputs/Outputs modelo IOM ou equivalente técnico. 

4.6.  UNIDADE CONTROLADORA PARA VAV 

Item 08.05.100.06 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

As UCLs para VAV são empregadas junto às caixas de volume de ar variável 
do sistema de ar condicionado, fazendo o controle da temperatura e pressão 
dos ambientes, processamento das informações recebidas pelos sensores que 
são parte de sistema de ar condicionado, atuando na modulação da quantidade 
de ar insuflado no ambiente, contendo na sua concepção as entradas e saídas 
analógicas e digitais necessárias, o sensor de fluxo e pressão e o atuador. 
Deverão suportar as tarefas de controle no âmbito de seu próprio processador.  

A UCL deve possuir memória suficiente para suportar todo o código do 
programa, assim como memória de trabalho para os processos (rotinas). 
Deverá também garantir a manutenção dos dados armazenados no caso de 
falta de energia. 

Com isso o tráfego nas redes de comunicação fica reduzido ao mínimo 
indispensável, otimizando e dando maior segurança às operações que 
dependem da rede. Por princípio, todas as lógicas possíveis de assim o serem, 
são desenvolvidas pela UCL local. Caso haja necessidade de troca de 
informações entre UCLs, essa troca é processada pelo gerenciador da rede.  

As UCLs para VAV deverão ter as seguintes características mínimas: 

 Potência: 24 VAac; 

 Entrada Analógica: 1 (0-10 Vdc); 

 Atuador integrado; 

 Sensor de fluxo e pressão integrado; 

 Possuir memória não Volátil, para dados e programação; 

 Comunicação:  

o Formato: RS-485 (BACnet);  

o Proteção: 100 mA polyswitch. 

 Memória não volátil para dados e programação. 

O uso de protocolos abertos, como o BacNet, deverá permitir que qualquer 
equipamento operando sob BacNet/IP ou MSTP possa se conectar à rede de 
supervisão. 

As UCLs deverão permitir a comunicação com equipamentos de terceiros micro 
processados, utilizando linha de comunicação serial (RS-485). 

As UCLs deverão implementar funções de controle tipo DDC (Direct Digital 
Control) ou similar, parametrizáveis. Todos os parâmetros necessários à 
implementação de qualquer função deverão residir na UCL, podendo ser 
modificados a partir das ETs do SIGUE. 

As UCLs deverão se comunicar com os seguintes equipamentos do SIGUE: 
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 Gerenciadores de Rede, via RS 485 (Bacnet ou equivalente técnico); 

 Terminal de Engenharia; 

 Outras UCLs cujas variáveis são utilizadas pela outra UCL. 

As UCLs deverão possuir depósito de dados, subsistema de aquisição, 
atuação, auto diagnose e software com as seguintes características: 

O depósito de dados na UCL deverá ser um Banco de Dados em Tempo Real 
local (BDTR), que contenha todas as variáveis de entrada e saída 
(temperatura, pressão, posição da caixa). Estas variáveis serão calculadas 
localmente para a modulação correta do atuador. A UCL deverá ter capacidade 
para processamento de todos os parâmetros necessários ao seu tratamento. A 
alteração de parâmetros deverá ser efetuada nas ETs e no Terminal de 
Engenharia. 

O subsistema de aquisição de Dados consiste no processo que, 
periodicamente, verifica o valor / estado das variáveis de entrada e atualiza o 
BDTR. O período de varredura varia em função da variável amostrada e deve 
ser de mínimo 0,1 s. O sistema sempre que detecta uma alteração do valor de 
uma variável, deve detectá-lo com a hora corrente. 

O subsistema de atuação consiste no processo que verifica no BDTR se existe 
alguma saída (digital ou analógica) pendente, resultante de uma ordem de 
operação ou de uma estratégia de controle programada e providencia sua 
execução. 

O subsistema de auto diagnose é o processo que testa periodicamente a 
memória, o processador, os periféricos de entrada e de saída e os canais de 
comunicação, sinalizando falhas na própria UCL e através de mensagens 
enviadas para as ETs do SIGUE. 

O Software de aplicações locais na UCL são programas responsáveis pela 
execução de lógicas locais ativadas através de eventos ou ordens de 
operação. Como exemplos desses processos têm-se:  

 Programação horária; 

 Algoritmo tipo PID; 

 Conjunto de comandos ativados como resultado da ocorrência de um 
evento/ horário; 

 Laços de controle específicos, desenvolvidos em linguagem de 
programação em ambiente Windows e a norma IEC 61131-3; 

 Sincronismo com relógio do servidor. 

 Deve ser um controlador digital programável com comunicação via 
protocolo Bacnet ou equivalente técnico.  

O sensor diferencial de pressão mede a pressão diferencial do volume de ar da 
VAV e internamente envia à VAV um sinal analógico proporcional à velocidade 
do ar. O sensor deverá ter as seguintes características mínimas: 

 Range de pressão: 0 a 1,5 polegadas W.C (0 a 374 Pa); 

 Limite de sobre-pressão: 15 polegadas W.C (3,74 kPa); 
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 Tensão de saída: 0,5 a 4,5 Vcc. 

O actuador integrado na controladora deve ter um torque mínimo de 4 N.m 

Está previsto ponto de alimentação elétrica de 220 Vac, junto a cada UCL 
(projeto de elétrica). Caso seja necessário, o fornecedor deverá prever junto de 
cada VAV fonte de alimentação ou transformador de tensão para os 
equipamentos. 

As UCLs e sensores de pressão do VAV serão instaladas nas próprias caixas 
VAV, em um trilho DIN. Os cabos da rede de comunicação entre as UCLs, 
serão instalados em eletrodutos, os quais estão apresentados e dimensionados 
nos desenhos do projeto. 

4.6.1.  Forma de Execução 

As UCLs serão instaladas diretamente no veio da borboleta da caixa VAV e 
fixos através de parafuso sobre o suporte da caixa VAV, serão ligados os tubos 
de tomada de pressão e serão interligadas aos sensores do sistema de ar 
condicionado às Gerenciadoras, via rede própria de cabos, ao cabo de 
alimentação, conforme detalhado no item „CABLAGEM‟ deste documento.  

4.6.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento das UCLs inclui o fornecimento e instalação 
das mesmas. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 
técnica, os testes de fábrica, sua montagem e instalação, a verificação e testes 
de instalação, a energização e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Johnson Controls, modelos VMA1610 ou equivalentes técnicos. 

4.7.  TRANSCEIVERES ÓTICOS 

Item 08.05.100.07 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os transceiveres serão utilizados para conversão da rede RS-485 para fibra 
óptica, para interligação entre a UCL´s a serem instaladas em áreas externas e 
a longa distância e deverão ter no mínimo as seguintes características 
técnicas: 

 Interface óptica: 01x Canal de Dados; 

 Transmissão: Bidirecional com 01 Fibra Óptica; 

 Comprimento de onda: 1310/1550 nm; 

 Tipo de Fibra: Multimodo  

 Conectores para fibra: ST e para RS-485 com Conector tipo Borne; 

 Velocidade: RS-485/RS-422 - 250Kbps / RS-232 - 115.200 Kbps; 

 Padrão: RS-485/RS-422 ou RS-232; 

 Fornecido com fonte de alimentação. 
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Os transceiveres deverão ser considerados em par, sendo de um lado 
transmissor e do outro lado receptor, os quais deverão ser instalados em 
caixas apropriadas, onde também serão instaladas as respectivas fontes de 
alimentação elétrica. As caixas deverão ter proteção IP 45 nas dimensões de 
400X400x120 mm, com chassi ao fundo para fixação dos componentes, com 
porta, com trinco, com chave e dobradiça. As caixas serão instaladas nas 
proximidades das saídas das áreas externas onde se iniciam as fibras ópticas, 
na parede do muro de arrimo na saída da tubulação da rede externa. 

4.7.1.  Forma de Execução 

Os Transceiveres serão instalados nas caixas detalhadas acima, interligadas 
com cabos através de eletrodutos à infraestrutura geral, conforme indicado em 
projeto. Em seguida, serão interligados aos cabos óticos e da rede RS-485 e a 
respectiva alimentação elétrica. 

4.7.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos Transceiveres inclui o fornecimento dos 
mesmos, sua infraestrutura, caixas e conectorização. Além disso, também 
fazem parte deste escopo, a documentação técnica, os testes de fábrica, sua 
montagem e instalação, a verificação e testes de instalação, a energização e 
os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido pelo conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: FIBERWAN modelo MMFO-1200 ou equivalente técnico. 

4.8.  SOFTWARE DO SUPERVISÓRIO 

Item 08.05.100.08 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

4.8.1.  Geral 

O software aplicativo de supervisão e controle geral, que é o programa 
executado nos servidores, deve ser padrão de mercado, baseado em 
arquitetura aberta para automação predial (open building automation 
architecture), integrado e compatível com plataforma Windows ou Unix. Deverá 
conter todos os programas / ferramentas necessários a sua adequação ao 
sistema específico do TPS e Subestação de 69 kV do aeroporto, sua instalação 
e operação. 

Observamos que caso as gerenciadoras não sejam servidores web, deverão 
ser contabilizadas licenças para as Estações de Trabalho e para o Terminal de 
Engenharia. 

Níveis de Operação  

O sistema deve suportar quatro níveis de operação: 

a) Operação Normal - quando todas as ETs e UCLs estão em operação normal 
e o operador executa todas as funções de supervisão e controle via ETs; 
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b) Operação com 1 grau de degradação - quando pelo menos uma ET 
permanece ativa e o operador executa todas as funções de supervisão e 
controle através desta ET; 

c) Operação com 2 graus de degradação - quando as ETs estão inativas. As 
Gerenciadoras e as UCLs permanecem operando, executando as funções de 
monitoração e controle. Através do Terminal de Engenharia, conectado ao 
Gerenciador de Rede é possível acessar as UCLs, visualizando no mínimo o 
seu estado; 

d) Operação com 3 graus de degradação - quando uma UCL perde a 
comunicação com a rede de UCLs. Todas as UCLs continuam executando as 
funções de monitoração e controle locais. Através do Terminal de Engenharia é 
possível acessar a UCL, visualizando o seu estado. 

4.8.2.  Características do software de supervisão e controle 

O software de supervisão e controle do SIGUE deverá contemplar, no mínimo, 
as seguintes características / funções: 

a) Gerador de Banco de Dados: Permite a geração do banco de dados do 
sistema e sua administração; 

b) Editor de Telas: Permite a criação de telas gráficas e que apresentam, 
dinamicamente, as variáveis e os estados dos processos controlados. Estas 
telas são compostas de uma parte estática, gerada através de um editor gráfico 
e uma parte dinâmica, animada em tempo real, através de variáveis de 
visualização que apresentam os valores / estados das variáveis dos processos 
controlados; 

c) Módulo de operação em tempo real: Executa os processos monitorados e 
controlados. Sempre que é feita uma alteração de parâmetros de variáveis ou 
de laços de controle, no nível das ETs, este módulo providencia a atualização 
das respectivas UCLs. Este módulo deve ser executado em no mínimo duas 
ETs, na modalidade HOT STAND BY; 

d) Módulo de processamento de alarmes: Trata todos os alarmes do sistema. 
Prevê prioridades de alarme, alarme sonoro em função da prioridade, ação de 
reconhecimento de alarmes e condições para a ocorrência de alarmes. 
Apresentam, em qualquer instante, todos os alarmes correntes do sistema, em 
ordem cronológica de ocorrência, através de telas funcionais; 

e) Processamento de Eventos: Sequências de todos os eventos ocorridos nos 
sistemas controlados pelo SIGUE. Observe-se que todos os alarmes são 
também eventos. A programação dos eventos deve ser feita preferencialmente 
nas UCLs. Apresentam, em qualquer instante, os últimos eventos (mínimo de 
50 eventos) ocorridos no sistema; 

f) Processamento de Ações do Operador: Sequencia todas as ações do 
operador. Apresentam, em qualquer instante, as últimas ações do operador 
(mínimo de 50 ações); 

g) Histórico de Variáveis: Armazena, periodicamente, o valor de variáveis 
analógicas em arquivo histórico, permitindo a geração de telas gráficas com 
tendência histórica destas variáveis. Todas as variáveis podem ser 
selecionadas para geração de arquivo histórico por um ano. 
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h) Tendência em Tempo Real de Variáveis: Apresenta, em tempo real, o 
gráfico de tendência de um grupo de variáveis selecionado. O intervalo de 
amostragem e a escala devem ser parâmetros configuráveis pelo operador; 

i) Relatórios: Possui um gerador de relatórios que permite a elaboração de 
qualquer relatório com dados históricos e do banco de dados em tempo real. 
Além deste gerador de relatórios, o sistema deve ser fornecido com os 
seguintes relatórios, já programados e disponíveis em menu: 

 Relatório de eventos permitindo a seleção de período (data e/ou hora) e 
grupo de variáveis; 

 Relatório de alarmes permitindo a seleção de período (data e/ou hora) e 
grupo de variáveis 

 Relatório de valor histórico de variáveis permitindo a seleção de período 
(data e/ou hora) e grupo de variáveis. 

 Relatório de ações do operador permitindo a seleção de período (data 
e/ou hora) e grupo de variáveis; 

 Impressão da tela corrente; 

 Relatório de todas as tabelas do Banco de Dados em Tempo Real 
(BDTR) com todos os parâmetros correntes. 

j) Segurança de Acesso: Possui arquivo de usuários com código, senha e perfil 
de acesso diferenciado por classe de usuário. No mínimo três perfis de acesso 
(operador, técnico de manutenção e supervisor) devem estar disponíveis. Os 
perfis de acesso serão definidos junto à contratante durante a elaboração do 
projeto executivo e somente poderão ser implementados após aprovação pela 
contratante; 

k) Execução de Sequências Automáticas: Permite que o operador execute uma 
sequência pré-estabelecida de comandos a partir da ativação de uma única 
ordem.  

l) Programação Horária: Permite que o operador associe comandos e 
sequências automáticas de comandos a horários. Assim, a partir das ETs, o 
operador estabelece os horários para ligar / desligar determinados 
equipamentos. Estas tabelas são transferidas para as respectivas UCLs que 
possuem uma tarefa genérica, executada periodicamente, que ativa os 
procedimentos associados ao relógio. 

m) A função de programação horária deve reconhecer calendário com feriados 
e permitir que o operador facilmente modifique esta programação ou 
sobreponha um comando à programação pré-estabelecida, em função de uma 
necessidade eventual. 

n) Programação de Eventos: Permite que o operador associe procedimentos a 
ocorrência de eventos. Os procedimentos podem ser: 

 Ligar / desligar um equipamento; 

 Ativar uma sequência automática; 

 Enviar uma mensagem a um destino pré-estabelecido; 
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 Executar uma expressão; 

 Inibir / ativar alarme. 

Os eventos podem ser: 

 Mudança do estado de uma variável; 

 Ocorrência do estado pré-definido de uma variável; 

 Ocorrência de um alarme; 

 Estado verdadeiro de uma equação lógica; 

 Ocorrência de um horário pré-selecionado; 

 Retorno de uma variável ao estado normal. 

A função de programação de eventos deve permitir que o operador facilmente 
modifique esta programação ou sobreponha um comando a programação pré-
estabelecida, em função de uma necessidade eventual. 

o) Programação e Controle de Demanda: Permite que o operador programe o 
controle automático de demanda de energia de todos os medidores conectados 
ao sistema. O software deve possuir rotina adequada a esta finalidade, 
permitindo a definição das cargas passíveis de corte, com prioridades 
associadas e tempo mínimo para religamento / corte. 

p) Consulta ao Banco de Dados de Tempo Real: Permite que uma aplicação 
externa ao SIGUE consulte o banco de dados. Esta consulta deve permitir o 
acesso aos parâmetros de um ponto e seu estado em tempo real. Estas 
consultas devem ser feitas através de comandos SQL. 

q) Dispor de recursos de processamento e apresentação em tempo real de 
tendências de históricos, de contabilização de tempo de funcionamento das 
grandezas/processos supervisionados e comandados. 

r) Supervisão das UPS: O SIGUE deverá supervisionar o status das UPS do 
sistema de energia, que estarão disponíveis nos equipamentos do sistema, 
através da rede telemática do aeroporto. 

4.8.3.  Características de interface homem máquina 

A Interface homem máquina do SIGUE deve ser baseada no padrão Windows, 
possuindo as seguintes características mínimas: 

4.8.3.1. Telas de Processo e Funcionais:  

O sistema possuirá telas funcionais e de processo. As telas de processo 
deverão conter diagramas unifilares, quadros sinópticos, etc. animados através 
de variáveis de visualização. As telas de processo possuem uma parte estática, 
desenhada utilizando-se um editor de telas do sistema, e as variáveis de 
visualização que podem ser: 

 Desenho associado ao estado de uma variável digital; 

 Barra vertical / horizontal associado ao valor de uma variável analógica; 

 Círculo / semicírculo associado ao valor de uma variável analógica; 



INFRAERO FZ.06/478.92/008191/01                        FL   27/44   

 

 Campo numérico representando o valor de uma variável; 

 Gráfico de tendência associado ao valor de uma ou mais variáveis 
analógicas. 

Às telas funcionais estão associadas funções do software de supervisão tais 
como: 

 Tela de alarmes correntes; 

 Tela de eventos; 

 Tela de comandos do operador; 

 Telas genéricas para selecionar tendências em tempo real ou histórica 
de variáveis; 

 Telas de atualização de parâmetros de variáveis do banco de dados; 

 As telas funcionais podem ter filtros por sistema, local, data e hora. 

4.8.3.2. Navegação entre Telas do SIGUE 

Quando o sistema for acionado aparecerá uma tela de abertura gerada a partir 
de uma foto do aeroporto. 

Em uma região da tela pré-estabelecida existirão objetos de seleção de telas 
que, no contexto da tela correntemente apresentada, permitem a navegação 
entre telas. Estes objetos de seleção de telas podem ser botões, “combo-box”, 
áreas do tipo “hot-spot”, estrutura arbórica com nomes de telas, etc.  

O SIGUE foi subdividido em três sistemas (SCAR, SGU e SGE). Cada sistema 
terá uma ou mais telas de processo, com desenhos sinópticos do sistema 
apresentado, com os pontos de monitoração e controle deste.  

As telas deverão ser desenvolvidas em número suficiente para permitir à 
equipe de operação o rápido entendimento dos sistemas, alarmes, status, entre 
outros. 

Deverá no mínimo conter: 

 Menu fixo nas laterais para navegação entre subsistemas; 

 Menu fixo nas laterais para navegação geográfica; 

 Locação de todos os equipamentos controlados, comandados e 
supervisionados; 

 Tabelas de resumo dos sub sistemas; 

 Indicação em cor de funcionamento dos equipamentos; 

 Indicação em cor de alarme dos equipamentos; 

 Indicação em cor de falha de comunicação dos equipamentos; 

 Indicação de status das UCLs; 

 Diagrama da rede de comunicação e apresentação do status de 
funcionamento; 
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 Sub telas de status de operação por equipamento locado em planta 
baixa; 

 Telas de apresentação dos alarmes de acordo com a prioridade; 

 Telas resumo de cada processo e sub-processo; 

 Tela de cada equipamento do processo e sub-processo. 

As telas deverão ser autoexplicativas, animadas, com graduação de cor de 
acordo com a temperatura do ambiente a fim de criar uma identidade de cor 
que o operador perceba facilmente as variações fora dos parâmetros normais, 
em planta baixa (função específica do SCAR). 

As telas deverão ter navegação entre pavimentos e setores de maneira que o 
operador passe de uma tela a outra sem a necessidade de voltar ao menu 
principal. 

Existirá uma tela com a planta baixa do piso do TPS e das outras áreas 
envolvidas. Nestas plantas existirão resumos macro do estado dos pontos 
daquele andar, indicando sua localização e por cor conforme especificado. Um 
clique de mouse em um dado ponto deve permitir selecionar a tela de processo 
do sistema, correspondente ao ponto.  

Para cada andar deverão existir, além desta tela com resumo macro, telas com 
a planta baixa do andar, onde serão fornecidas informações de iluminação e ar 
condicionado, por exemplo. 

A tela de iluminação apresentará os quadros de área que contém os comandos 
dos circuitos de iluminação e a tela de ar condicionado apresentará a posição 
de cada fan-coil, seu estado e os ambientes condicionados pelo fan-coil, 
indicando inclusive a temperatura medida neste local. 

Além das telas apresentadas acima, considerar as telas funcionais, telas de 
atualização de parâmetros, telas de atualização de programações (horária, 
controle de demanda, funções, etc.), telas de comando de grupos e ordens 
operacionais e telas de geração de relatórios. 

Deverá ser apresentado previamente o projeto piloto das telas para aprovação 
da INFRAERO.  

O operador terá três níveis de comando: 

a) Comando individual: 

Comanda um ponto (disjuntor, contactor, fan-coil, etc.). Esta ação pode ser 
selecionada através da localização no equipamento na planta baixa ou da tela 
de sistema que contempla o ponto. 

b) Comando de grupo de equipamentos: 

Comanda um grupo de equipamentos através de uma única ação. Um exemplo 
é o comando de um conjunto de circuitos de iluminação de um ambiente. 

c) Comando operacional: 

Executa um conjunto de comandos de grupo em uma determinada sequência, 
cujo resultado corresponde a execução de uma operação aeroportuária.  
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Os comandos devem poder ter condições associadas que inibem ou não a sua 
execução. 

4.8.4.  Licenças  

Todos os softwares fornecidos e instalados deverão seguir um único padrão, 
preferencialmente de uma mesma marca. Só serão aceitos softwares com as 
suas licenças em nome da INFRAERO. 

As licenças de software deverão ser entregues à INFRAERO juntamente com a 
partida de operação do sistema. 

Os custos deverão estar embutidos nos equipamentos e software. 

4.8.5.  Integração 

O SIGUE integra o Sistema de Gerenciamento de Energia – SGE, Sistema de 
Gerenciamento do Ar Condicionado – SCAR e Sistema de Gerenciamento de 
Utilidades – SGU. Também se integrará aos sistemas de operação e de 
segurança. O SIGUE também deverá: 

 Possuir interface com o usuário via Web; 

 Suportar protocolos abertos tais como BACnet, LonMark, N2; 

É de responsabilidade do fornecedor do SIGUE também a integração com os 
equipamentos dos demais sistemas previstos nesta especificação. Deverão ser 
ligados às UCLs, em função da arquitetura proposta, através de rede RS 485, 
com protocolos padrões abertos (MODBUS, BACnet, etc.). Estas 
comunicações referem-se a equipamentos tais como: unidades resfriadoras, 
esteiras de bagagens, medidores microprocessados, etc; 

As UCLs para todos os pontos a serem supervisionados pelo SIGUE são de 
total responsabilidade da CONTRATADA quanto ao fornecimento, instalação, 
programação e início de operação. 

4.8.6.  Integração com o SITIA 

O SIGUE deverá ser integrado aos demais sistemas do aeroporto, através do 
SITIA. A comunicação entre o SIGUE e o SITIA será através da Rede TCP/IP 
do aeroporto e terá no mínimo as seguintes funções: 

 Integrar os sistemas voltados para a segurança e operação 
aeroportuária: SISA e SISO/BDO da INFRAERO; 

 Executar as ações derivadas destas integrações conforme determinado 
na sua programação; 

 Executar as ações derivadas destas mensagens conforme determinado 
na sua programação. 

4.8.7.  Forma de Execução 

O software do SIGUE deverá ser customizado para atender as áreas 
envolvidas na ampliação do TPS e ter a capacidade, de incorporar as 
modificações a serem executadas no Lote 01 – Reforma do TPS, na 
construção do CEMAN e na construção da Subestação de 69 kV. 
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A CONTRATADA/FORNECEDOR deverá apresentar um Plano de Trabalho 
contendo a descrição detalhada da metodologia que será adotada na execução 
dos serviços objeto desta especificação. Este plano deverá conter as 
estratégias a serem adotadas para viabilizar a execução dos serviços. 

Este Plano de Trabalho será utilizado como lista de verificação para 
constatação de que a CONTRATADA/FORNECEDOR está apta a iniciar a 
execução dos serviços. 

As ETs permitem ao operador supervisionar o sistema, efetuar a programação 
e alterá-la quando necessário. As ETs recebem os alarmes e permitem ao 
operador atuar sobre eles, emitir os relatórios, entre outras funções.  

O software do SIGUE deverá ser desenvolvido, customizado e testado nas 
dependências do fornecedor, e instalado nos servidores, nas Estações de 
Trabalho que fazem parte de fornecimento. 

4.8.8.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento do software do SIGUE inclui as licenças 
necessárias (para todo o TPS – Ampliação e Reforma e Subestação de 69 kV) 
e a implantação do mesmo e a programação do software. Além disso, também 
fazem parte deste escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, os 
ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Johnson Controls, modelo MS-ADX10U-0 (Application Data 
Server), ou equivalente técnico. 

4.9.  CABLAGENS 

A cablagem especificada pelo Projeto foi baseada em um fornecedor tradicional 
de SIGUE.  

Caso a Empresa Fornecedora opte pela utilização de cabos com outra 
especificação, deverá encaminhar solicitação por escrito indicando as 
características técnicas do cabo proposto para APROVAÇÃO da 
FISCALIZAÇÃO. Porém mesmo que esta solicitação seja aprovada, a 
INFRAERO não arcará com as possíveis diferenças de custos decorrentes 
desta alteração. Caso a solução apresentada necessite, incorporar cabo terra 
aos itens pertinentes.  

4.9.1.  Cabo para interligação das UCLs 

Item 08.05.110.01 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos para interligação das UCLs deverão ter no mínimo as seguintes 
características: 

 Tipo AFD 2P; 

 Bitola 22AWG; 

 Blindado, em fita de alumínio par a par; 
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 Isolação 600 Vca. 

4.9.1.1. Forma de Execução 

Os cabos serão instalados nos locais do TPS indicados nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, serão interligados às UCLs.  

A conexão de cada UCL deverá ser realizada através de conectores 
apropriados (recomendado pelo fornecedor) com a respectiva identificação feita 
através de anilhas de PVC flexível ou equivalente técnico. 

4.9.1.2. Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 
propriamente dito, sua identificação, seu lançamento na infraestrutura e a sua 
conexão aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a 
instalação dos cabos, a verificação e testes de instalação e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro instalado e será liberado após os testes 
de comissionamento. 

Referência: IFE modelo AFD, ou equivalente técnico. 

 

4.9.2.  Cabo para interligação dos pontos supervisionados: 

4.9.2.1. Cabo para entradas digitais 

Item 08.05.110.02 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos para entradas digitais deverão ter no mínimo as seguintes 
características: 

 Cabo de cobre singelo flexível isolação PVC; 

 Bitola 1,0 mm²; 

 Isolação 600 Vca; 

 Cor branca para sinais de entradas digitais. 

4.9.2.1.1.  Forma de Execução 

Os cabos serão instalados nos locais do TPS indicados nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, serão interligados às UCLs e aos 
equipamentos controlados.  

A conexão de cada extremidade deverá ser realizada através de conectores 
apropriados (recomendado pelo fornecedor) com a respectiva identificação feita 
através de anilhas de PVC flexível ou equivalente técnico. 

4.9.2.1.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 
propriamente dito, sua identificação, seu lançamento na infraestrutura e a sua 
conexão aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste 
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escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a 
instalação dos cabos, a verificação e testes de instalação e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro instalado e será liberado após os testes 
de comissionamento. 

Referência: Prysmian, modelo Superastic Flex, ou equivalente técnico. 

 

4.9.2.2. Cabo para saídas digitais 

Item 08.05.110.03 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos para saídas digitais deverão ter no mínimo as seguintes 
características: 

 Cabo de cobre singelo flexível Isolação PVC; 

 Bitola 1,0 mm²; 

 Isolação 600 Vca; 

 Cor amarela para sinais de saídas digitais 

4.9.2.2.1.  Forma de Execução 

Os cabos serão instalados nos locais do TPS indicados nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, serão interligados às UCLs e aos 
equipamentos controlados.  

A conexão de cada extremidade deverá ser realizada através de conectores 
apropriados (recomendado pelo fornecedor) com a respectiva identificação feita 
através de anilhas de PVC flexível ou equivalente técnico. 

4.9.2.2.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 
propriamente dito, sua identificação, seu lançamento na infraestrutura e a sua 
conexão aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a 
instalação dos cabos, a verificação e testes de instalação e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro instalado e será liberado após os testes 
de comissionamento. 

Referência: Prysmian, modelo Superastic Flex, ou equivalente técnico. 

 

4.9.2.3. Cabo para entradas analógicas 

Item 08.05.110.04 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos para entradas analógicas deverão ter no mínimo as seguintes 
características: 

 Cabo de cobre de 1 par, com fita em alumínio, isolação e cobertura 
PVC; 



INFRAERO FZ.06/478.92/008191/01                        FL   33/44   

 

 Bitola 1,0 mm²; 

 Isolação 600 Vca; 

 Cor vermelha para sinais de entradas analógicas. 

4.9.2.3.1.  Forma de Execução 

Os cabos serão instalados nos locais do TPS indicados nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, serão interligados às UCLs e aos 
equipamentos controlados. 

A conexão de cada extremidade deverá ser realizada através de conectores 
apropriados (recomendado pelo fornecedor) com a respectiva identificação feita 
através de anilhas de PVC flexível ou equivalente técnico. 

4.9.2.3.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 
propriamente dito , sua identificação, seu lançamento na infraestrutura e a sua 
conexão aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a 
instalação dos cabos, a verificação e testes de instalação e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro instalado e será liberado após os testes 
de comissionamento. 

Referência: Prysmian, modelo Superastic Flex, ou equivalente técnico. 

 

4.9.2.4. Cabo para saídas analógicas 

Item 08.05.110.05 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos para saídas analógicas deverão ter no mínimo as seguintes 
características: 

 Cabo de cobre 1 par, com fita em alumínio, isolação e cobertura PVC; 

 Bitola 1,0 mm²; 

 Isolação 600 Vca; 

 Cor preta para sinais de saídas analógicas. 

4.9.2.4.1.  Forma de Execução 

Os cabos serão instalados nos locais do TPS indicados nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, serão interligados às UCLs e aos 
equipamentos controlados.  

A conexão de cada extremidade deverá ser realizada através de conectores 
apropriados (recomendado pelo fornecedor) com a respectiva identificação feita 
através de anilhas de PVC flexível ou equivalente técnico. 

4.9.2.4.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 
propriamente dito, sua identificação, seu lançamento na infraestrutura e a sua 
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conexão aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a 
instalação dos cabos, a verificação e testes de instalação e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro instalado e será liberado após os testes 
de comissionamento. 

Referência: Prysmian, modelo Superastic Flex, ou equivalente técnico. 

 

4.9.2.5. Cabo para interligação dos sinais via RS-485 

Item 08.05.110.06 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos para interligação dos sinais, via RS 485, deverão ter no mínimo as 
seguintes características: 

 Tipo AFD 2P; 

 Bitola 22AWG; 

 Blindado, em fita de alumínio par a par; 

 Isolação 600 Vca. 

4.9.2.5.1.  Forma de Execução 

Os cabos serão instalados nos locais do TPS indicados nos desenhos do 
projeto previamente aprovados. Em seguida, serão interligados ás UCLs e aos 
equipamentos controlados.  

A conexão de cada extremidade deverá ser realizada através de conectores 
apropriados (recomendado pelo fornecedor) com a respectiva identificação feita 
através de anilhas de PVC flexível ou equivalente técnico. 

4.9.2.5.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 
propriamente dito, sua identificação, seu lançamento na infraestrutura e a sua 
conexão aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a 
instalação dos cabos, a verificação e testes de instalação e os ensaios de 
testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro instalado e será liberado após os testes 
de comissionamento. 

Referência: IFE modelo AFD, ou equivalente técnico. 

 

 

4.9.2.6. Cabo Ótico   

Item 08.05.110.07 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Os cabos óticos Multimodo do tipo externo, com no mínimo 02 fibras ópticas e 
deverão ter no mínimo as seguintes características técnicas: 
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 Índice gradual de 62,5 x 125 microns: 

 Capa preta de polietileno de alta densidade, dois membros de tração em 
aço radiais ao núcleo, camada de metal corrugado proporcionando 
proteção contra roedores, tubo central de polietileno de alta densidade; 

 Para instalação em rede de dutos subterrânea; 

 Atende a norma NBR 14772 e homologação Anatel; 

 Perda óptica máxima: 3.4 dB / km a 850 nm e 1.0 dB / km a 1300 nm; 

 Banda Mínima: 200 MHz/km a 850 nm e 500 MHz/km a 1300 nm; 

 Resistência a tração mínima de 1334 N. 

4.9.2.6.1.  Forma de Execução 

Os cabos serão instalados juntos aos transceptores ópticos instalados junto às 
UCLs e Gerenciadoras, conforme apresentado em projeto. Nos casos em que a 
distância supere o comprimento dos cabos, deverão ser efetuadas emendas 
próprias para as condições locais, de preferência no início da parte aérea da 
instalação do cabo.  

4.9.2.6.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento dos Cabos inclui o fornecimento dos mesmos, 
seu lançamento, conectorização, identificação por anilhas. Além disso, também 
fazem parte deste escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a 
verificação e testes de instalação, e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro de cabo lançado e será liberado após a 
instalação e testes de comissionamento. 

Referência: FURUKAWA, modelo CFOT-MM-MF ou equivalente técnico. 

 

4.10.  UNIDADE CONTROLADORA PARA FANCOLETES HIDRÔNICOS 

Item 08.05.100.09 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

 

Os fancoletes terão funcionamento de acordo com uma programação horária 
diário/semanal definido pelas condições de exploração sendo a temperatura 
controlada por termostato elétrico de ambiente, cujos sinais condicionam o 
atuador da válvula motorizada on/off de duas vias da bateria de água gelada. 

Os controladores, um por cada fancolete, serão dedicados para controlar este 
tipo de equipamento e que tenham três velocidade e uma válvula de água. 

São alimentados a 24 Volts, 60 Hz e devem poder comunicar, dentro de um 
sistema de gestão, através de um protocolo de comunicação compatível com o 
do sistema de gestão (BACnet). 

 

Permitem a ligação de sinais livres de potencial relativos a ocupação da zona 
tratada pelo fancolete. 
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A ligação ao módulo de medição e controle, a localizar na parede da zona 
tratada, é feito por “wireless”. 

Terá três saídas a relé para selecção da velocidade do fancolete respectivo e 
uma saída configurada para comando ON/OFF a 24V, 50 Hz, para as válvulas 
de controlo da bateria de água gelada. 

O controle será feito em cascata operando as válvulas e as três velocidades do 
fancolete. 

 

Os regimes de operação poderão ser estabelecidos de um ponto central e do 
módulo de parede e serão: 

 - Ocupado ou normal; 

 - Em espera, com redução de consumo de energia; 

 - By-pass, anulando o anterior, e passando a regime semelhante a 
“ocupado”, durante um período de tempo programado, findo o qual volta a “em 
espera”; 

 - Desocupado, com maior redução de consumo de energia do que “em 
espera”. 

Os controladores para este efeito são da mesma série das UCL‟s 
convencionais 

A monitorização de temperatura através de sistema “wireless” é um sistema 
composto por routers, coordenador de campo e sensores instalados no 
ambiente a instalação de controladores de campo wireless junto das unidades 
controladoras VAV permitirá a receção dos sinais necessários para o seu 
comando. O sistema previsto baseia-se na tecnologia ZigBee. 

Os sensores devem ou não ter ajuste de setpoint consoante a área em que se 
encontrem, esta solicitação deve ser realizada aquando da preparação de 
compra, junto da INFRAERO. 

A montagem dos sensores de temperatura deverá ser efetuada numa posição 
representativa da temperatura e localizados a 1,6 metros do pavimento e longe 
de qualquer fonte geradora de calor. Não devem ficar expostos diretamente ao 
sol ou escondidos atrás do mobiliário. 

Características Técnicas Principais do router : 
Tensão de alimentação ...................................... 8 a 18 Vdc , a partir da UCL de 

controle dos fancoletes (RJ-12) 
Consumo ............................................................ 90mA 
Endereçamento .................................................. DIP Switches, ajustáveis em 

campo 
Banda Wireless .................................................. Espalhamento de sequencia de 

espectro continuo, 2.4 GHz 
ISM Bands 

Potencia de Transmissão ................................... 10 mW máximo 
Amplitude de Transmissão ................................. 76.2m máximo sem 

interferências fisicas 
15m recomendado. 
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Terminais de Ligação ......................................... Plug RJ-12 para conexão a 
unidade FEC ou VMA1600 
FC/SA “bus jack” 

Dimensões ......................................................... 146x122x52m (hxlxp) 
 
Características Técnicas Principais Sensor de Temperatura Ambiente: 
Tensão de alimentação ...................................... 3 Vdc a partir de duas pilhas 

alcalinas 1.5Vdc (fornecidas 
com o sensor) 

Endereçamento .................................................. DIP Switches, ajustáveis em 
campo 

Banda Wireless .................................................. Espalhamento de sequencia de 
espectro continuo, 2.4 GHz 
ISM Bands 

Potencia de Transmissão ................................... 10 mW máximo 
Amplitude de Transmissão ................................. 30m máximo sem 

interferências fisicas 
15m recomendado. 

Rácio de Transmissão ........................................  A cada 60s (±20s) 
Condições Ambiente de Funcionamento ............ 0 a 50ºC 
Precisão da medição .......................................... 0,6ºC na gama 13 a 29ºC 

0,9ºC na gama 29 a 43ºC 
Tipo de Sensor ................................................... 10k ohm NTC termístor 
Montagem .......................................................... Aparafusado ou colado 
Dimensões ......................................................... 120x80x38mm 
 

4.10.1.  Forma de Execução 

As UCLs serão instaladas diretamente no fancolete em calha e fixos através de 
parafuso sobre o suporte da caixa, serão ligados os cabos de controlo das 
válvulas e comando de velocidades dos ventiladores, será feita a ligação à rede 
de Gerenciadoras, via rede própria de cabos, será feita também a ligação 
eletrica com disjuntor ao cabo de alimentação, conforme detalhado no item 
„CABLAGEM‟ deste documento.  

4.10.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento das UCLs inclui o fornecimento e instalação 
das mesmas. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 
técnica, os testes de fábrica, sua montagem e instalação, a verificação e testes 
de instalação, a energização e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por unidade instalada e será liberado após a 
instalação, cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Johnson Controls, série MS-FEC com sensor(es) ambiente e 
router(s) da serie ZFR1800 ou equivalente técnico. 
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5. INFRAESTRUTURA  

As instalações de infraestrutura deverão propiciar, de forma rígida e integrada, 
todas as facilidades para instalação dos cabos e dos respectivos equipamentos 
do SIGUE no TPS. 

A Infraestrutura será composta por eletrocalhas, eletrodutos, caixas de 
passagem em alumínio e metálicas galvanizadas a fogo por imersão quando 
utilizados em instalações aparentes, aplicados com os respectivos acessórios 
padronizados e necessários à perfeita montagem mecânica entre os 
elementos, como curvas, cruzetas, derivações, buchas, reduções, junções, 
suportes, etc.  

O conjunto de infraestrutura será instalado em todos os locais onde existirão os 
sistemas eletrônicos, cujas peças serão instaladas nas galerias, nos shafts, nos 
entreforros, aparentes e embutidos, de acordo o local da referida instalação e 
do respectivo acabamento. 

O bandejamento principal no sub solo e os shafts existentes deverão ser 
reaproveitados para a implantação do sistema. As eletrocalhas serão 
compartilhadas com outros sistemas eletrônicos e estão especificadas no 
projeto de SDTV. A infraestrutura secundária para instalação dos cabos de 
sinais do SIGUE será efetuada através de eletrodutos a serem instalados de 
acordo com o projeto. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS MATERIAIS  

5.1.  ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS  

Item 08.05.130.01 a 04 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Nas instalações ao tempo ou abrigadas e aparentes em alvenarias, nos pilares 
e nas estruturas espaciais, os eletrodutos serão de aço galvanizado a fogo por 
imersão, do tipo semi-pesado com costura e rebarbas removidas, conforme 
NBR 5597. (5598-EB-342).  

Nas emendas de eletrodutos serão utilizadas luvas sem rosca. 

A fixação dos eletrodutos de aço galvanizado, nas saídas/derivações de 
eletrocalhas e nas chegadas das caixas, deverá ser efetuada através de luvas 
cônicas sem roscas no lado do eletroduto e estas serão fixadas por intermédio 
de arruelas roscadas e terminação com bucha de acabamento, para a proteção 
mecânica dos condutores. 

Os eletrodutos serão fixados da seguinte forma: 

 Nas paredes em instalação aparente, a fixação será por intermédio de 
abraçadeira com berço e chumbador de expansão; 

 No teto, a fixação será por intermédio de abraçadeira circular, 
sustentada por vergalhão roscado, travada por porcas sextavadas e 
arruelas lisas e fixado à laje por intermédio de chumbador de expansão; 

 A distância máxima entre suportes dos eletrodutos é de 1.500 mm. 

As dimensões de diâmetro serão determinadas na Planilha de Materiais.  
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Os acessórios para eletrodutos são os seguintes: 

LUVA RETA SEM ROSCA (EMENDA) 

Nas emendas de eletrodutos serão utilizadas luvas sem rosca com anel de 
vedação. 

As luvas sem rosca serão fabricadas em ligas de alumínio e serão destinadas 
às conexões entre os eletrodutos (tipo Reto) e entre eletroduto e condulete 
(tipo Cônico). 

As luvas deverão ser de liga de alumínio, sem rebarbas.  

As luvas cônicas deverão ter rosca BSP.  

A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

As luvas deverão ser providas de gaxetas de vedação quando a instalação for 
ao tempo e sem gaxetas de vedação quando for instalação interna.  

LUVA CÔNICA SEM ROSCA  

Os eletrodutos de aço galvanizado, nas saídas/derivações de eletrocalhas e 
nas chegadas das caixas, deverão ser fixados utilizando luvas cônicas sem 
roscas, de encaixe rápido e estas serão fixadas por intermédio de arruelas 
roscadas e terminação com bucha de acabamento, para a proteção mecânica 
dos condutores. 

As luvas deverão ser de liga de alumínio, sem rebarbas.  

As luvas cônicas deverão ter rosca BSP.  

A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

As luvas deverão ser providas de gaxetas de vedação quando a instalação for 
ao tempo e sem gaxetas de vedação quando for instalação interna.  

PORCA PARA ELETRODUTO  

As porcas serão instaladas em todas as entradas e saídas das caixas de 
passagem, quadros e painéis, com finalidade de fixação dos eletrodutos. 

As porcas deverão ter rosca BSP, serão fabricadas em ligas de alumínio sem 
rebarbas. 

A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

As luvas deverão atender aos diâmetros externos e respectiva rosca das Luvas 
Cônicas 

BUCHA PARA ELETRODUTO  

As buchas serão instaladas nas extremidades dos eletrodutos e também em 
todas as entradas e saídas dos condutores nas caixas de passagem, com 
finalidade de acabamento e proteção dos cabos.  

As buchas deverão ter rosca BSP, serão fabricadas em ligas de alumínio sem 
rebarbas. 

A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

As luvas deverão atender aos diâmetros externos e respectiva rosca das Luvas 
Cônicas 
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5.1.1.  Forma de Execução 

Os Eletrodutos e Acessórios são parte da infraestrutura, que será executada 
conforme projeto previamente aprovado.  

5.1.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura abrange a instalação de todos 
os materiais descritos e os ensaios de testes de comissionamento de todo o 
conjunto. 

O desembolso será liberado por metro instalado e testado. 

Referência: THOMEU, ou equivalente técnico. 

5.2.  CAIXAS DE LIGAÇÃO/PASSAGEM TIPO CONDULETE 

Item 08.05.140.01 a 04 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

As caixas de passagem de alumínio sem rosca serão utilizadas nas instalações 
eletrônicas e de comunicações aparentes, para passagem de cabos, instalação 
de tomadas. 

As caixas de passagens deverão ser providas de furações em todas as faces 
para conexão dos eletrodutos, para permitir a execução dos tipos "LR, LL, T, X, 
LB" de acordo com a necessidade do projeto e da representação nas plantas. 
A furação não utilizada deverá ser taponada com arruelas apropriadas as quais 
acompanham as caixas. No caso de trechos retos deverá ser aplicado caixas 
do tipo C no máximo a cada 15 metros.  

As conexões das caixas de passagem aos eletrodutos deverão ser 
perfeitamente ajustadas sem necessidade de adaptações e nem apresentar 
folgas que possam prejudicar a fiação no seu interior. 

As caixas de passagem poderão ser do tipo instalação abrigada ou ao tempo. 

Na fabricação, fornecimento e ensaios as caixas de passagem deverão seguir 
as recomendações das normas: NBR 6235, NBR 5431 e NBR 6720. 

As caixas de passagem deverão ser construídas em liga de alumínio fundido e 
as superfícies tanto internas como externas deverão ser livres de 
irregularidades e saliências. 

Nas caixas de passagem para instalação ao tempo, as aberturas para conexão 
dos eletrodutos deverão ser providas de guarnições em borracha ou 
elastômero que assegurem a vedação de pelo menos grau IP-54. A parte 
interna do “pescoço” na entrada da caixa deverá ser arredondada para evitar 
escoriação ou danificação do isolamento do cabo. 

As caixas de passagem para instalação abrigada não terão essas guarnições e 
portanto as superfícies internas para as entradas dos eletrodutos deverão ser 
lisas sem rebaixos para acomodação e fixação das guarnições. 

Deverão possuir tampas de alumínio estampadas ou fundidas, perfeitamente 
ajustadas e isentas de rebarbas, fixadas às caixas através de parafusos 
zincados. As caixas de passagem para instalação ao tempo, deverão possuir 
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anéis de neoprene para vedação da superfície entre tampa e o corpo da caixa, 
com espessura não inferior a 2 mm. 

Deverão possuir marcas do fabricante, código e o diâmetro do eletroduto tanto 
na tampa como no corpo da caixa de passagem, por processo indelével. 

As dimensões das caixas deverão ser compatíveis com entradas para 
eletrodutos, deverão atender aos diâmetros externos dos eletrodutos definidos 
nas seguintes normas: NBR 6150 PVC/A tipo rosqueável, NBR 5598 ou 
Schedule 40. 

Caixas e conexões deverão ser montadas de acordo com o estabelecido em 
Projeto, obedecendo-se às instruções práticas dos Fabricantes. 

No caso de tampas roscadas de caixas, será obrigatório o emprego de pasta 
inibidora (ou lubrificante), sob recomendação do Fabricante, com a finalidade 
de impedir o engripamento por oxidação. 

Fica claro que os lubrificantes empregados para roscas e conexões, luvas 
ferrosas ou de cobre, não são necessariamente adequados para conexões em 
ligas de alumínio. 

Deve-se dar acabamento adequado às roscas dos eletrodutos, tendo em vista 
o risco de danificação das roscas das caixas ou das conexões. O 
rosqueamento e aperto deverão ser compatíveis com os materiais 
empregados, devendo-se tomar cuidado especial com as conexões de aço e 
alumínio. 

No caso de lances verticais, a parte móvel deverá ficar no lado superior. 

5.2.1.  Forma de Execução 

As Caixas são parte da infraestrutura, que será executada conforme projeto 
previamente aprovados.  

5.2.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura abrange a instalação de todos 
os materiais descritos e os ensaios de testes de comissionamento de todo o 
conjunto. 

O desembolso será liberado por unidade instalada e testada. 

Referência: DAISA ou equivalente técnico. 

5.3.  BANCO DE DUTOS ENVELOPADOS EM CONCRETO 

Item 08.05.150.01 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

Por banco de dutos envelopados em concreto, compreende-se eletrodutos 
envoltos em concreto, e situados abaixo do nível do terreno, interligados por 
caixas de passagem e/ou canaletas, com caimento nos trechos para 
escoamento e drenagem de água no interior dos eletrodutos.  

O banco de dutos deste item será composto com 2 eletrodutos de 2 " de 
diâmetro de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). 
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Na parte superior do lastro de concreto deverá ser lançado cabo de 
aterramento de cobre nú de # 16 AWG, o qual deverá ser conectado à barra de 
aterramento do interior das caixas de passagem.   

Quando as valas, além de sua profundidade, estão expostas a fatores tais 
como, tempo de execução, cargas laterais, vibrações produzidas por veículos, 
infiltrações, etc., deverão ser escoradas ou executadas com paredes em 
taludes, quando possível. 

A base deverá ficar uniformemente distribuída e o material convenientemente 
compactado. 

O declive da vala, entre duas caixas de passagem, deverá ser, no mínimo, de 
0.25% a fim de proporcionar o escoamento de água nos eletrodutos, até a 
caixa de passagem para ser processada a drenagem. 

Não deverá haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que 
provoquem acumulação de água nos eletrodutos. 

5.3.1.  Colocação dos Eletrodutos 

Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, são de PVC tipo corrugado (mod. 
Kanalex da Kanaflex ou similar) deverão ser alinhados e arrumados com 
espaçadores de plástico ou outro material qualquer, os quais deverão ser 
colocados a 0,60 m nas curvas e a cada 1,2m nas retas. 

O posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos deverá ser o mesmo 
no trajeto de duas caixas de passagem consecutivas. Quando por ventura, 
houver obstáculos, não previstos em Projetos, entre duas caixas de passagem 
consecutivas, pode-se adaptar o feixe de eletrodutos de forma a vencê-lo, 
tendo-se o cuidado em manter as mesmas posições relativas dos dutos, tanto 
verticais como horizontais, mantendo-se assim a mesma formação 
anteriormente prevista. 

O raio de curvatura mínimo para a rede de dutos deverá ser aquele raio mínimo 
permitido para cabo de maior bitola que será instalado na rede e deverá ainda 
ser observado o raio mínimo de curvatura para eletrodutos. 

Após o assentamento dos eletrodutos estes deverão ser limpos, após o qual 
deverão ser lançados fio guia em todos os eletrodutos e a colocação de 
tampões de vedação dos dutos nas caixas de passagens. 

Quando houver excesso de material de escavação ou sobras, deverá ser 
removido das proximidades dos dispositivos, de modo a não provocar o seu 
entupimento, sendo conduzido para bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

5.3.2.  Concretagem do Envelope 

Antes da concretagem do envelope, deverá ser feita uma rigorosa inspeção 
nos eletrodutos, pela FISCALIZAÇÃO. 

O concreto a ser empregado na fabricação dos envelopes deverá ser de fck> 
15 MPa, e a tensão mínima de ruptura a 28 dias de Fr 150 kg/cm. 

O traço de concreto deverá ser de 1.2.4. sendo 1 parte de cimento, 2 de areia e 
4 de pedra nº 1. 
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As dimensões do envelope de concreto deverão ser a seguintes: 

 Altura = 260 mm 

 Largura = 320 mm  

5.3.3.  Reaterro das Valas 

Onde for necessário, as valas serão reaterradas com o próprio material da 
escavação e devidamente compactadas. 

5.3.4.  Forma de Execução 

Os banco de dutos envelopados em concreto serão executados nos locais 
previstos nos desenhos do projeto previamente aprovados.  

5.3.5.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura abrange a instalação de todos 
os materiais descritos e os ensaios de testes de comissionamento de todo o 
conjunto. 

O desembolso será liberado por metro linear instalado e testado. 

5.4.  CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA ARMADA 

Item 08.05.160.01 da PSQ nº FZ.06/478.88/008190 

As caixas de passagem, construída com alvenaria de blocos de concreto, com 
dimensões de 0,8 x 0,8 x 1,2 m serão locadas nos locais indicados nas plantas 
do Projeto. 

Para o suporte e instalação dos cabos deverão ser instalados os seguintes 
acessórios em aço galvanizado no interior das caixas: 

 Na parede oposta à entrada dos eletrodutos deverá ser instalado gancho 
puxador de modo a permitir a instalação de roldana para puxamento dos 
cabos; 

 Em cada uma das paredes laterais da caixa deverão ser instalados 
perfilados verticais onde serão fixados os cabos. 

No interior das caixas de passagem deverá ser instalado tomada/conector para 
aterramento dos cabos e ferragens. Esta providência deverá ser tomada antes 
da concretagem. 

Nas faces laterais de entrada do banco de dutos, as caixas de passagem 
deverão ser dotadas de janelas com dimensão compatível ao banco de dutos, 
as quais deverão ser completadas provisoriamente com tijolos de barro, a fim 
de que, quando da construção da rede de eletrodutos, esta janela possa ser 
facilmente removida. 

Durante as escavações para a execução das caixas, caso seja encontrado na 
cota prevista, para apoio das mesmas, material de baixa capacidade de 
suporte (argila orgânica, etc.), o mesmo deverá ser removido e substituído por 
material adequado, o qual será compactado em camadas de no máximo, 20 cm 
de espessura. 
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A substituição referida deverá ser processada até uma profundidade requerida 
para cada caso. 

No fundo da caixa deverá ser executado em alvenaria/concreto com o dreno 
embutido.  

No caso de existir lençol freático, as caixas deverão ser herméticas e tanto o 
fundo quanto as paredes serão impermeabilizadas mediante 100 g de Plastimet 
VZ e 50 g de Sika Aer para cada saco de cimento, adicionados durante o 
preparo do concreto. 

Deverão ainda dispor de drenos instalados no fundo da caixa para a drenagem 
final das águas nelas acumuladas. 

As tampas deverão ser de concreto armado para tráfego leve, de dimensão 
quadrada de 0,78 m de lado e espessura de 7 cm. Deverá ser dotada de alça 
para içamento tipo "U" de 12 cm de abertura executada com ferro de 1/2" de 
diâmetro. Na face superior das tampas devem conter uma gravação 
“ELETRÔNICA” ou outra que a FISCALIZAÇÃO venha a solicitar.  

5.4.1.  Forma de Execução 

As caixas de passagem de alvenaria serão executadas nos locais previstos nos 
desenhos do projeto previamente aprovados.  

5.4.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento das caixas de passagem de alvenaria inclui a 
execução das caixas conforme projeto. Além disso, também fazem parte deste 
escopo a verificação e testes de instalação. 

O desembolso será liberado por unidade instalada e testada. 


