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1. OBJETIVO 

O presente documento visa descrever e apresentar a solução técnica escolhida, definindo 
o escopo de fornecimento e identificando todos os elementos que compõem o sistema, 
suas interfaces e integrações assim como suas funcionalidades físicas e operacionais. 

O objeto deste projeto se refere ao fornecimento e instalação de um Sistema Integrado de 
Solução Operacional e Banco de Dados Operacional da Infraero – SISO / BDO será 
instalado no Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins – 
Fortaleza / CE.  

Este memorial abrange Lote 5 do projeto referente à ampliação do TPS. 

2. DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO DO SISO / BDO 

Com a finalidade de facilitar o entendimento, são anexados a este Memorial Descritivo os 
documentos relacionados a seguir: 

 FZ.06/492.75/009459 – SISO BDO – TPS – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 FZ.06/492.88/009458 – SISO BDO – TPS - PLANILHA DE SERVIÇOS DE MATERIAIS 
E QUANTIDADES / MEMORIAL DE QUANTIFICAÇÃO – PSQ; 

 FZ.06/492.08/009464 – SISO BDO – TPS – SUBSOLO – EIXOS 18 A 30; 

 FZ.06/492.08/009465 – SISO BDO – TPS - TÉRREO – EIXOS 08A A 01; 

 FZ.06/492.08/009466 – SISO BDO – TPS - TÉRREO – EIXOS 18 A 30; 

 FZ.06/492.08/009467 – SISO BDO – TPS - TÉRREO – EIXOS 30 A 41; 

 FZ.06/492.08/009468 – SISO BDO – TPS - 1º PAVIMENTO – EIXOS 08A A 01; 

 FZ.06/492.08/009469 – SISO BDO – TPS - 1º PAVIMENTO – EIXOS 18 A 30; 

 FZ.06/492.08/009470 – SISO BDO – TPS - 1º PAVIMENTO – EIXOS 30 A 41; 

 FZ.06/492.08/009471 – SISO BDO – TPS - 2º PAVIMENTO – EIXOS 18 A 24; 

 FZ.06/492.23/009463 – SISO BDO – TPS - DIAGRAMA UNIFILAR; 

 FZ.06/492.23/009461 – SISO BDO – TPS - DIAGRAMA DE BLOCOS; 

 FZ.06/492.01/009462 – SISO BDO – TPS - ARQUITETURA DO SISTEMA. 

 FZ.06/492.07/009472 – SISO BDO – TPS - DETALHES DE INSTALAÇÃO 1 

 FZ.06/492.07/009473 – SISO BDO – TPS - DETALHES DE INSTALAÇÃO 2 

 FZ.06/492.76/009460 – SISO BDO – TPS - DETALHES DE INSTALAÇÃO 3 

3. CONDICIONANTES 

Conforme descrito no Relatório Técnico de Justificativa, Nº FZ.01/400.73/03808/03, 
atualmente o SISO / BDO está em operação no aeroporto de Fortaleza, sendo parte do 
presente escopo o fornecimento e a instalação de equipamentos (Servidor de 
Distribuição, Monitores, Painéis de LEDs e Terminais de Serviço) para as áreas da 
Ampliação do TPS. 
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A interligação dos equipamentos aos Servidores de Distribuição do SISO/BDO, instalados 
na sala técnica do COE/COA atual, será efetuada através da rede TCP/IP do aeroporto. A 
implantação do SISO BDO é vinculada diretamente à instalação desta rede. 

4. ESCOPO DO FORNECIMENTO 

4.1.  GERAL 

O escopo do SISO/BDO se limita ao fornecimento, instalação e testes do segundo 
Servidor de Distribuição, dos Visualizadores de Vídeo, Painéis de LEDs e Terminais de 
Serviço. 

O escopo de fornecimento será realizado obedecendo ao etapeamento do projeto. 

O SISO/BDO reutilizará os Servidores do SISO/BDO, o Servidor de Distribuição e o 
Servidor WEB hoje em operação. Esses equipamentos serão remanejados para a nova 
sala técnica do COE/COA, ou seja, não farão parte do escopo deste fornecimento.  

O software e sua customização do sistema serão de responsabilidade da INFRAERO.  

4.2.  DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISO / BDO 

4.2.1.  SERVIDOR DE DISTRIBUIÇÃO 

Para atender a demanda de novos elementos, será instalado um novo servidor de 
distribuição na sala técnica do novo COE/COA. 

4.2.2.  MONITORES DE VÍDEO DE 40’ 

Os monitores serão instalados nas seguintes áreas: 

 Monitores com informações de vôo de embarque para público em geral: 

o Saguão de público de embarque, localizado no sub-solo; 

o Saguão de público de embarque, localizado no pavimento térreo; 

o Saguão de público de embarque, localizado no 1º pavimento; 

 Monitores com informações de vôo de desembarque para público em geral: 

o Saguão de público de desembarque, localizado no sub-solo; 

o Saguão de público de desembarque, localizado no pavimento térreo; 

o Saguão de público de desembarque, localizado no 1º pavimento; 

 Monitores com informações de vôo de embarque para passageiros nas salas de 
embarque, localizado no 1º pavimento. 

4.2.3.  MONITORES DE VÍDEO DE 32’ 

Os monitores serão instalados nas seguintes áreas: 

 Monitores com informação do vôo dos portões de check-out (gate): 

o Portões de embarque remoto doméstico, localizado no pavimento térreo; 

o Portões de embarque doméstico, localizados no 1º pavimento. 
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 Monitores com informação do vôo que será processado, sobre os balcões de check-in, 
localizados no pavimento térreo. 

 Monitores com informação da localização da bagagem de determinado vôo na esteira 
correspondente, na sala de restituição de bagagem para os passageiros desembarcados, 
localizado no pavimento térreo. 

 Monitores com informações de indicação do vôo e respectivo destino das bagagens 
embarcadas para os funcionários de rampa, na área de manuseio de bagagem de 
embarque, sobre cada esteira, localizados no pavimento térreo. 

 Os monitores com informações de vôo das bagagens desembarcadas para os 
funcionários de rampa: sobre cada esteira, localizado no pavimento térreo 

 Os Monitores com informações do vôo em processo de embarque na Ponte de 
Embarque para os passageiros embarcando, no eixo de cada túnel fixo da ponte de 
embarque, localizado no 1º pavimento. 

 

4.2.4.  PAINÉIS DE LEDS 

Os Painéis de LED com informações do vôo em operação em determinada Ponte de 
Embarque para os funcionários de rampa, nas laterais inferiores do túnel fixo da ponte de 
embarque, localizado no pavimento térreo. 

 

4.2.5.  TERMINAIS DE SERVIÇO 

Os Terminais de Serviço serão instalados nos ambientes conforme descrito a seguir: 

 Balcão de informações da INFRAERO, localizado no subsolo; 

 Balcões cias nas salas de embarque remoto doméstico no pavimento térreo; 

 Balcões de chek-out nas salas de embarque remoto no térreo; 

 Balcões de chek-out nas salas de embarque no 1º pavimento; 

 Balcões cias nas salas de embarque no 1º pavimento; 

 Salas de funcionários operacionais de parceiros da INFRAERO localizado no 1º 
pavimento; 

 Salas de funcionários operacionais e administrativos da INFRAERO e parceiros, 
localizado no 2º pavimento. 
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5. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISO/BDO 






























































 

 

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O SISO/BDO tem como função a automatização dos processos operacionais do aeroporto 
com a manipulação das informações de vôo, a exibição destas informações nos diversos 
dispositivos de visualização, anúncio das mensagens de vôo, controle da movimentação 
das aeronaves, geração de estatísticas, alocação racional dos recursos aeroportuários, 
tudo isso mediante um ambiente de controle de acesso para assegurar a integridade das 
informações, integrando o Banco de dados aos demais sistemas do Aeroporto. 
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6.1.  COMPOSIÇÃO SISTÊMICA DO SISO/BDO 

Sistemicamente o SISO/BDO é composto dos seguintes módulos funcionais: 

6.1.1.  Software aplicativo SISO/BDO 

É responsável pelo processamento, tratamento e transmissão das informações de vôos e 
observações aos visualizadores (responsabilidade INFRAERO). 

6.1.2.  Sistemas aplicativos do SISO/BDO 

Os sistemas aplicativos que compõem o projeto são os de responsabilidade INFRAERO. 

6.1.3.  O BDO do SISO/BDO 

É o elemento integrador dos módulos que o compõe, opera em plataforma Windows e 
ambiente SQL Server (responsabilidade INFRAERO). A montagem das telas é feita no 
servidor reserva. 

Os Servidores de Dados, Interface de Comunicação e Estações de Trabalho são 
constituídos por hardware e software e são responsáveis pelo gerenciamento do banco de 
dados do SISO/BDO e das comunicações entre as estações de operação, controladores 
de terminais e os acessos externos. Esses dispositivos estarão preparados para absorver 
também as funções de operação, supervisão e manutenção. 

6.1.4.  Visualizadores de Informações 

Responsáveis por apresentar informações de hora local, partidas, chegadas, esteiras de 
bagagem de embarque e restituição, check-in e check-out, esteiras de desembarque e 
indicativo do vôo nas pontes de embarque para passageiros e bagagem desembarcada 
constituídos por Monitores de LCD ou Painéis de LEDs, com unidades de processamento 
acopladas, deverão estar interligados a um servidor de distribuição responsável em 
comandar a transferência das informações para cada grupo de monitores e/ou de painéis. 

 

São utilizados três tipos de Visualizadores: 

 Visualizadores (monitores de LCD 40’): 

o Para informações de vôo de embarque; 

o Para informações de vôo de desembarque. 

 Visualizadores (monitores de LCD 32’): 

o Para informação do vôo dos portões de check-out (gate), sobre os 
balcões de check-in; 

o Para informação do vôo que será processado no balcão de check-in; 

o Para informações das esteiras de restituição de bagagem; 

o Para informação da localização da bagagem de determinado vôo na 
esteira correspondente; 

o Para informação de esteiras de bagagem embarcada e para informações 
de vôo das bagagens desembarcadas para os funcionários de rampa em 
processo de triagem e transferência das bagagens das aeronaves para as 
esteiras de restituição; 
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o Para informações do vôo em processo de embarque na Ponte de 
Embarque para os passageiros embarcando. 

 Os visualizadores (painéis de LEDs): 

o Para informações do vôo em operação em determinada Ponte de 
Embarque para os funcionários de rampa para localização do Vôo. 

 

6.1.5.  Terminais de Serviço  

Os Terminais de Serviço são responsáveis por permitir acesso às informações do tráfego 
de aeronaves no aeroporto inclusive às telas de chegada e partida de aeronaves via 
comando no teclado.  

Os Terminais de Serviço são alocados nas salas de funcionários operacionais e 
administrativos da INFRAERO e bem como nas salas VIP, balcões de informação e 
escritórios das companhias aéreas (de responsabilidade das próprias companhias 
aéreas). 

Os terminais instalados nas salas das companhias aéreas têm capacidade de alocação 
dos balcões de check-in, de enviar mensagens eletrônicas ao operador do SISO/BDO e 
comandar a mensagem “última chamada”. 

7. NORMAS 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos obedecem às normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na inexistência destas ou em caráter 
suplementar, poderão ser adotadas outras normas de entidades reconhecidas 
internacionalmente, tais como: 

 NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR–14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de 
Telecomunicações para Rede Interna Estruturada; 

 NB-9001 – Sistemas da Qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade em Projetos / 
Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica – Procedimento; 

 NBR-6146 – Graus de Proteção Providos por Invólucros – Especificação; 

 TIA/EIA-568-B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; 

 TIA/EIA-568-B.1 – Requisitos gerais para projeto, instalação e parâmetro para testes 
do sistema de cabeamento estruturado; 

 TIA/EIA-568-B.2 – Requerimentos elétricos e mecânicos para cabos UTP e ScTP 100 
Ohms. 


