
  

 

 

 

ANEXO 2 

SISTEMAS ELETRÔNICOS 

 

1 ÁREA 1: TERMINAL DE CARGAS INTERNACIONAL – IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 

1.1 EQUIPAMENTOS DO SUBSISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS E PASSAGEIROS 

1.1.1  ESCÂNER POR RAIOS X 

O sistema XIS1818 320KV da empresa Astrophysics é um sistema de geração de imagens 

por raios X para "cargas" de alta capacidade e desempenho.  

A mais moderna tecnologia é aplicada ao sistema para assegurar uma penetração mais forte, 

uma resolução mais alta e imagens mais definidas. 

Para este equipamento, a largura do túnel é de 1800 mm, a altura é de 1800 mm e a carga 

máxima suportada é de 2.000 kg.  

Este equipamento é largamente aplicado em aeroportos, portos, estações ferroviárias e 

postos alfandegários para a inspeção de cargas grandes, pesadas e de alta capacidade. 

De acordo com o número atômico do material inspecionado, o XIS1818 320KV pode ser 

usado para distinguir organismos presentes em materiais inanimados com base nas diferentes cores 

reveladas a partir dos materiais inspecionados.  

O XIS1818 320KV é seguro para ambos, operador e público, com menos vazamento de 

radiação por uma dose única de teste em comparação com o padrão nacional. 

O sistema XIS1818 320KV utiliza roletes de alta capacidade para transportar os itens através 

do túnel de inspeção.  

Ele usa no mínimo três conjuntos de roletes: (1) um conjunto de roletes de entrada, (2) um 

conjunto de rolete de túnel e (3) um conjunto de roletes de saída.  

O conjunto de roletes de entrada está localizado na extremidade direita da máquina e 

estende-se até a entrada do túnel.  

Os roletes do túnel estão localizados dentro do túnel de inspeção.  
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O conjunto de roletes de saída estende-se para fora da saída do túnel. Roletes adicionais de 

“fila” podem ser anexados aos conjuntos de roletes de entrada e saída.  

Cada conjunto de roletes é equipado com seu próprio motor e opera independentemente dos 

demais conjuntos. Isso permite a geração de imagens de raios X de itens dentro dos roletes do túnel 

enquanto os roletes de entrada e saída mantém-se parados para carregamento e descarregamento dos 

paletes de carga. Isso permite uma fila eficiente de itens para inspeção. 

A Figura 1 ilustra o equipamento de raios X (fabricante: Astrophysics, modelo: XIS1818) 

instalado no Setor de Importação e Exportação.  

Figura 1 – Equipamento de Inspeção de Raios X – Setor Importação/Exportação. 

  
Fonte: Infraero  

 

Na falta de energia primária, um Nobreak de 15kVA alimenta o equipamento. 

Esse equipamento atende as demandas de inspeção de cargas da Receita Federal do Brasil. 

 

1.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE ARMAZENAGEM DE CARGAS VERTICALIZADO 

(TRANSELEVADOR)  

A armazenagem vertical tem sido uma solução de estocagem muito utilizada pelas empresas 

devido à possibilidade de utilização de pequenas áreas com grande número de posições de 

armazenagem. 

A utilização de transelevadores permite a estocagem em armazéns com grandes alturas e 

com corredores estreitos, ou seja, possibilita a armazenagem de forma compacta, segura e 

automática. 

O sistema integrado visa automatizar o armazenamento de cargas em um armazém com 

transportadores e transelevadores, gerenciando o seu trânsito desde a esteira de entrada, passando 
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pela estrutura de armazenagem até a saída definitiva desta carga em um ponto de entrega 

estabelecido.  

O armazém verticalizado automatizado é equipado com estrutura de armazenagem, 

transelevadores, mini load e transportadores automatizados para armazenagem de paletts e de 

caixas, sendo gerenciado por meio de um sistema informatizado de gerenciamento de armazenagem 

integrado com o sistema TECAplus da Infraero. 

A Infraero possui três Transelevadores: Setores Verde e Azul, Linha Azul e Palete 

Aeronáutico. 

A empresa contratada Scheffer Logística e Automação Ltda realiza os serviços de operação, 

manutenção preventiva, manutenção corretiva, extramanutenção e assistência técnica desses três 

sistemas.    

 

1.2.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE ARMAZENAGEM DE CARGAS VERTICALIZADO 

(TRANSELEVADOR) – SETORES VERDE E AZUL 

No Setor Verde as cargas são armazenadas, alocadas sobre paletes de madeira. A 

Estrutura de Armazenagem deste setor possui 5.940 endereços e está dividida em 6 (seis) 

corredores, cada corredor possui 56 (cinquenta e seis) alas, 6 (seis) andares e 2 (dois) lados. Os 

corredores 2, 4 e 6 apresentam duas profundidades. 

Os 6 (seis) andares existentes têm alturas distintas, para melhor aproveitamento do 

armazém (1.200, 1.500, 1.800 e 2.200 mm), permitindo o armazenamento de cargas com até 

2.200mm 

              No Setor Azul as cargas são armazenadas alocadas dentro de caixas plásticas.  

A Estrutura de Armazenagem deste setor possui 4.984 endereços e é composta por somente 1 (um) 

corredor que possui 127 (cento e vinte e sete) alas, 36 (trinta e seis) andares e 2 (dois) lados.  

Os 36 (trinta e seis) andares existentes estão divididos para atender os dois tipos de caixas 

permitidos: Caixas Grandes (15 andares) e Caixas Pequenas (22 andares). 

Esse equipamento possui um CFTV com a seguinte composição para visualização e 

monitoração de cargas do transelevador:  

a) 20 câmeras de vídeo IP fixas; 

b) 32 câmeras de vídeo analógicas fixas; 

c) Computador; 

d) Teclado. 
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A Figura 3 apresenta o Transelevador – Setor Verde e Azul. 

                           

 

                          Figura 3 – Transelevador – Setor Verde e Azul. 

 
                                                   Fonte: Infraero 

 

 

1.2.2 SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE CARGAS VERTICALIZADO 

(TRANSELEVADOR) – LINHA AZUL 

A Figura 4 ilustra o Transelevador – Linha Azul. 

Figura 4 – Transelevador – Linha Azul. 

 
                                                      Fonte: Infraero 
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As Tabelas 1 a 3 apresentam a descrição dos equipamentos instalados nesse transelevador com os 

respectivos quantitativos. 

 
Tabela 1 - Entrada de Paletes. 

Item Descrição dos equipamentos Un Qtd 

01 

Estrutura Porta Paletes com largura de longarina 3,30m, dupla profundidade com 1,00 

metro cada e altura 11,84m, com capacidade total de armazenagem de 1016 paletes, 

padrão 1500x2000 mm com carga máxima de 2000kg por par de longarinas. 

cj 01 

02 

Transelevadores automáticos com altura total de 11,33 metros, com carro de elevação 

com sistema de garfos duplos, para transporte de 01 palete 1500x2000 mm, com carga 

máxima de 1000kg.  

un 03 

03 Caminhos de rolamento inferior e superior. 
metro 

linear 
227,15 

04 
Transportadores de três pistas de entrada, com 1,87 metros de largura e 1,65 metros de 

profundidade, com capacidade de carga 1000 kg. 
módulo 02 

05 
Elevadores de carga, sendo estes geminados com 5,43 metros de largura, 1,30 metros de 

profundidade e 4,32 metros de altura, com capacidade de carga de 1000 kg por elevador. 
un 02 

06 

Transportadores de rolos tracionados (TRT) com 1,80 metros de largura e 1,45 metros de 

comprimento, para utilização em elevador de cargas, com capacidade de carga de 1000 

kg. 

módulo 02 

07 
Transfers de rolos tracionados com 1,70 metros de largura, 0,92 metro de comprimento e 

altura de 0,85 metro, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo  06 

08 
Transfers de rolos tracionados com 1,7 metros de largura, 0,92 metro de comprimento e 

altura de 0,85 metro, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 02 

09 
Transportador de correntes motorizado (TMC) com 5,10 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

10 
Transportador de correntes motorizado (TMC) com 2,80 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

11 
Transportador de rolos tracionados (TRT) com 1,65 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

12 
Transportador de correntes motorizado (TMC) com 4,70 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

13 
Transportador de rolos tracionados (TRT) com 0,62 metro de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

14 
Transportadores de correntes motorizado (TMC) com 5,80 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 02 

15 
Transportadores de rolos tracionados (TRT) com 5,45 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 04 

16 Transportador de correntes motorizado (TMC) com 5,80 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

17 Transportador de correntes motorizado (TMC) com 5,80 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

18 Transportadores de rolos tracionados (TRT) com 3,35 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 02 

19 Elevador de carga, sendo estes geminados com 2,82 metros de largura, 1,30 metros de 

profundidade e 4,32 metros de altura. Com capacidade de carga de 1000 kg por elevador; 
cj 01 

20 Transportador de rolos tracionados (TRT) com 1,80 metros de largura e 1,45 metros de 

comprimento, para utilização em elevador de cargas, com capacidade de carga de 1000 

kg. 

módulo 01 

21 Transportador três pistas de saída, com 1,87 metros de largura e 1,65 metros de 

profundidade, com capacidade de carga 1000 kg. 
módulo 01 

                                 Fonte: Infraero 

 

Tabela 2 - Saída de Paletes. 

Item Descrição dos equipamentos Un Qtd 

01 
Transportadores de correntes motorizado (TMC) com 5,80 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 03 
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02 
Transfers de rolos tracionados com 1,77 metros de largura, 0,92 metro de comprimento e 

altura de 0,61 metro, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 06 

03 
Transportador de rolos tracionados (TRT) com 1,80 metros de largura e 5,45 metros de 

comprimento, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 04 

04 
Transportador de rolos tracionados (TRT) com 1,80 metros de largura e 4,5 metros de 

comprimento, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 02 

05 
Transportador de correntes motorizado (TMC) com 4,25 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

06 
Transfer de rolos tracionados com 1,77 metros de largura, 0,92 metro de comprimento e 

altura de 0,61 metro, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

07 
Transportadores de correntes motorizado (TMC) com 4,25 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 12 

08 
Transportador de correntes motorizado (TMC) com 4,25 metros de comprimento, com 

capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 01 

09 
Transportador de rolos tracionados (TRT) com 1,84 metros de largura e 4,50 metros de 

comprimento, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 03 

10 
Elevadores de carga, sendo estes geminados com 2,81 metros de largura, 1,30 metros de 

profundidade e 9,32 metros de altura. Com capacidade de carga de 1000 kg por elevador; 
módulo 03 

11 
Transportadores de rolos tracionados (TRT) com 1,82 metros de largura e 1,45 metros de 

comprimento, para utilização em elevador de cargas, com capacidade de carga de 1000 kg. 
módulo 03 

12 
Transportadores três pistas de saída, com 1,87 metros de largura e 1,65 metros de 

profundidade, com capacidade de carga 1000 kg. 
módulo 03 

                                  Fonte: Infraero 

 
Tabela 3 - Saída de Caixas. 

Item Descrição dos equipamentos Un Qtd 

01 
Transportador de rolos tracionados para caixa pequena, comprimento de 1,38 metros, 

capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

02 
Transportador de rolos tracionados para caixa grande, comprimento de 1,38 metros, 

capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

03 Transfers para caixa pequena, capacidade de carga 30 kg. un 02 

04 Transfers para caixa grande, capacidade de carga 30 kg; un 02 

05 
Transportador duplo de rolos tracionados para caixa, comprimento de 2,40 metros, 

capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

06 
Transportador duplo de rolos tracionados para caixa, comprimento de 5,75 metros pista 

inferior, 4,78 metros pista superior, capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

07 
Transportador curvo de rolos tracionados para caixa, raio interno 0,74 metros e raio externo 

1,58 metros, capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

08 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 1,67 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

09 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 1,10 metros, para aplicação 

em elevador, capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

10 

Elevadores de carga para caixa utilizando a mesma estrutura tendo 2,27 metros de largura, 

2,30 metros de profundidade e 9,09 metros de altura. Com capacidade de carga de 60 kg 

por elevador. 

un 02 

11 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 2,15 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

12 
Transportador de rolos tracionados para caixa pequena, comprimento de 1,38 metros, 

capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

13 
Transportador de rolos tracionados para caixa grande, comprimento de 1,38 metros, 

capacidade de carga 30 kg. 
módulo 01 

14 
Transportador curvo de rolos tracionados para caixa, raio interno 0,78 metros e raio externo 

1,58 metros, capacidade de carga 30 kg; 
módulo 01 

15 
Transportadores de rolos tracionados para caixa, comprimento de 3,95 metros, capacidade 

de carga 30 kg. 
módulo 03 

16 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 1,67 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

17 Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 1,1 metros, para aplicação módulo 01 
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em elevador, capacidade de carga 30 kg;. 

18 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 2,15 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

19 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 2,40 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

20 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 3,80 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

21 
Transportador de rolos tracionados para caixa, comprimento de 4,28 metros, capacidade de 

carga 30 kg. 
módulo 01 

22 Mesa elevatória para caixa, capacidade de carga de 30 kg. un 01 

23 Mesa elevatória para caixa, capacidade de carga de 30 kg. un 01 

24 Mesa elevatória para duas caixas, capacidade de carga de 60 kg. un 01 

25 
Miniload automático com altura total de 11,39 metros, com carro de elevação com sistema 

de garfos duplos, para transporte de 02 caixas, com carga máxima de 60 kg. 
un 01 

26 Caminho de rolamento inferior e superior para miniload. 
Metro 

linear 
60,24 

27 

Estrutura para armazenagem tipo drive-in, para caixas plásticas, com altura de 11,90 m, 

com capacidade total de armazenagem de 2896 caixas, com carga máxima de 30 kg por 

caixa. 

cj 01 

28 Caixas plásticas com as seguintes dimensões: 400 x 600 x 315 mm. un 2.266 

29 Caixas plásticas com as seguintes dimensões: 555 x 850 x 480 mm. un 630 

30 Mezanino para apoio de equipamentos. m
2
 246 

31 Fechamento de tela de proteção. m 413,3 

32 Portões monitorados. un 03 

33 Guard rail. m 339,42 

34 Software de Gerenciamento do Armazém (SGA). cj 01 

35 
Integração do SGA (Software de Gerenciamento do Armazém), com o TECAPLUS, 

(software de gestão da INFRAERO).  
sv 01 

                                            Fonte: Infraero 

 

Esse equipamento possui um CFTV com a seguinte composição para visualização e 

monitoração de cargas do transelevador:  

a) 28 câmeras de vídeo IP fixas; 

b) Servidor de armazenamento (storage); 

c) Computador; 

d) Teclado. 

 

1.2.3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE ARMAZENAGEM DE CARGAS VERTICALIZADO 

(TRANSELEVADOR) – PALETE AERONÁUTICO 

A Figura 5 ilustra o Transelevador – Palete Aeronáutco. 

Figura 5 – Transelevador – Linha Azul. 



 

 

8 

 

 
                                                    Fonte: Infraero 

A Tabela 4 apresenta a descrição dos equipamentos instalados nesse transelevador com os 

respectivos quantitativos. 

Tabela 4 – Composição do Transelevador – Palete Aeronáutico. 

Item Descrição dos equipamentos Un Qtd 

01 

Transelevador automático com altura total de 15.185 mm adaptado com um sistema de 

garfos telescópicos com transportador de rolos tracionados sob o carro de elevação e com 

capacidade de movimentar 01 palete aeronaútico de até 7000 kg. 

cj 01 

02 

Estrutura de armazenagem com roletes livres, sendo 04 níveis de armazenagens, 15.760 

mm de altura e capacidade de armazenagem de 128 posições de paletes aeronaúticos com 

dimensões de 2440x3175x2800/3300 mm e peso máximo de 7000 kg por palete 

aeronáutico. 

cj 01 

03 Caminho de rolamento superior e inferior para Transelevador. m 55,70 

04 
Transportador de rolos tracionados para entrada de paletes com 3.500 mm de comprimento 

e capacidade de carga de 7000 kg. 
módulo 02 

05 

Carro de transferência automático para entrada de cargas, adaptado com transportador de 

rolos tracionados e 15.025 mm de trilhos fixados no piso para movimentação do carro de 

transferência e capacidade de carga de 7.000kg. 

cj 01 

06 
Mesa elevatória hidraúlica com 3.650 mm de comprimento adaptada com transportador de 

rolos tracionados e capacidade de carga de 7000 kg. 
módulo 01 

07 
Mesa giratória com 3.770 mm de comprimento adaptada com transportador de rolos 

tracionados e capacidade de carga de 7000 kg. 
módulo 01 

08 

Carro de transferência automático para saída de cargas, adaptado com transportador de 

rolos tracionados e 26.610 mm de trilhos fixados no piso para movimentação do carro de 

transferência, com capacidade de carga de 7.000kg. 

cj 01 

09 
Transportador de rolos livres com 3.270 mm de comprimento para saída de cargas, com 

capacidade de carga de 7000 kg. 
módulo 02 

10 
Fornecimento de 02 (dois) módulos de transportador de rolos livres 03 pistas com 3.270 

mm de comprimento para saída de cargas, com capacidade de carga de 7000 kg. 
módulo 10 

11 
Batentes para cargas fabricados em perfis de aço e instalados nas cabeceiras dos 

transportadores. 
pç 128 

12 Guard rail. m 159,5 

13 Telas de proteção. m 182,3 

14 Portões de girar monitorados com trava magnética. un 03 

15 Software de Gerenciamento do Armazém (SGA).  cj 01 

16 
Integração do SGA (software de gerenciamento do armazém), com o TECAPLUS (software 

de gestão da INFRAERO). 
sv 01 

                                             Fonte: Infraero 
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1.3 SISTEMA DE BALANÇAS 

As balanças eletrônicas para pesagem de cargas instaladas nos Setores de Importação e 

Exportação classificam-se em: convencionais, tipo plataforma e semi-analítica. 

A Figura 6 ilustra um exemplo de balança eletrônica tipo plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Balança Eletrônica – Tipo Plataforma. 

 
Fonte: Infraero 

 

A Tabela 5 apresenta marca, modelo, capacidade e localização física de cada balança desses 

setores. 

Tabela 5 – Balanças Eletrônicas – Setor de Importação e Exportação. 

ITEM SGAM DESCRIÇÃO DO EQPTO MARCA MODELO SÉRIE CAPACIDADE LOCAL 

01 BALE0049EG 
BALANÇA ELETRÔNICA 

Tipo plataforma 
TOLEDO 9091 9942219687 10000 kg / 1 kg TECA Recebimento 

02 BALE0056EG BALANÇA ELETRÔNICA  LIDER B-650/2051 13526 5000 kg / 1 kg TECA Liberação  

03 BALE0055EG 
BALANÇA ELETRÔNICA 

Tipo plataforma 
LIDER B-720 20615 10000 kg / 1 kg TECA Recebimento 

04 BALE0058EG BALANÇA ELETRÔNICA  ALFA  3103 C 1023C2 2000 kg / 0,2 kg TECA Armazenagem 

05 BALE0061EG 
BALANÇA ELETRÔNICA 

Tipo plataforma 
ALFA  3102 029736 10000 kg / 1 kg TECA Recebimento 

06 BALE0059EG 
BALANÇA 

 SEMI-ANALÍTICA 
KNWAAGEM KN EI 16002 J 0041/2011 15000 g x 0.1 g TECA Linha Vermelha 

07 BALE0069EG BALANÇA ELETRÔNICA ALFA 3104 C 109029 100 kg/0,01 kg TECA Transelevador 

08 BALE0075EG BALANÇA ELETRÔNICA  KNWAAGEM KN 50 L0001/2012 5000 kg / 1 kg TECA Recebimento 
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09 BALE0077EG BALANÇA ELETRÔNICA  ALFA 3103C 023C2 2000 g / 0,2kg TECA Transelevador 

10 BALE0195EG BALANÇA ELETRÔNICA WEIGHETECH WT-1000 
D112W4740

9 
5000 kg / 1 kg TECA Recebimento 

11 BALE0053EG BALANÇA ELETRÔNICA ALFA 3101C 30171 5000 kg / 1 kg TECA Recebimento 

12 BALE0074EG BALANÇA ELETRÔNICA  DIGITRON UL05 42591/2012 5000 g / 1kg TECA Liberação  

13 BALE0078EG BALANÇA ELETRÔNICA  ALFA 3104C 10BB05 2000 g / 0,2kg TECA Transelevador 

14 BALE0034EG BALANÇA ELETRÔNICA  ALFA 3103C 109169 1000 Kg / 0,02kg TECA Transelevador 

15 BALE0076EG BALANÇA ELETRÔNICA  TOLEDO 9091 10152794 500kg x 1kg TECA Recebimento 

                                            Fonte: Infraero 

 

 

1.4 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS 

 

Existem 05 (cinco) câmaras frigoríficas. 

Essas câmaras possuem termômetros digitais próximo às portas, onde é feita a leitura das 

temperaturas. 

A empresa contratada Eletrocontrole Engenharia, Comércio e Representação Ltda realiza a 

coleta das leituras das temperaturas durante as manutenções preventivas semestrais e insere esses 

valores nas Ordens de Serviço. A Gerência de Logística de Cargas faz o registro diário dessas 

temperaturas. 

Quanto ao monitoramento automático em rede, cada câmara tem os controladores 

interligados em rede através do sistema SITRAD, conforme Figura 7, que pode ser acessado em 

qualquer computador conectado à rede Infraero. 

Essa estação de trabalho localiza-se na Sala de Telemática – 2º Pavimento do Prédio 

Administrativo do Terminal de Logística de Cargas.  

 

Figura 7 – Sitrad  
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Fonte: Infraero 

 

 

1.5 EQUIPAMENTOS DO SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE 

TELEVISÃO (CFT) 

As câmeras de vídeo IP (internas e externas) do CFTV IP do TPS 1 de SBEG que estão 

instaladas em vários locais dos Setores de Importação e Exportação são visualizadas e monitoradas 

pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Segurança (CMES) localizado no TPS 1 de SBEG. 

2 ÁREA 2: TERMINAL DE CARGAS NACIONAL – INTERNAÇÃO E CARGA 

NACIONAL 

2.1 SISTEMA DE BALANÇAS 

As balanças eletrônicas para pesagem de cargas instaladas nos Setores de Importação e 

Exportação classificam-se em: convencionais e tipo rack. 

A Figura 7 ilustra um exemplo de balança eletrônica tipo rack. 

 

Figura 7 – Balança Eletrônica – Tipo Rack. 

 
Fonte: Infraero 

 

A Tabela 6 apresenta marca, modelo, capacidade e localização física de cada balança desses 

setores. 

Tabela 6 – Balanças eletrônicas – Setor de Internação e Carga Nacional. 

ITEM SGAM DESCRIÇÃO DO EQPTO MARCA MODELO SÉRIE CAPACIDADE LOCAL 
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01 BALE0047EG 
BALANÇA ELETRÔNICA  

Tipo RACK 
ALFA 3102C 101F4A 10000 kg / 1 kg TECA Internação 

02 BALE0048EG 
BALANÇA ELETRÔNICA 

Tipo RACK 
ALFA 3102 29271 10000 kg / 1 kg TECA Carga Nacional 

03 BALE0051EG 
BALANÇA ELETRÔNICA 

Tipo RACK 
ALFA 3101 C 10BC5F 10000 kg / 1 kg TECA Carga Nacional 

04 BALE0060EG 
BALANÇA ELETRÔNICA 

Tipo RACK 
ALFA 3101 C 10BC59 10000 kg / 1 kg TECA Carga Nacional 

05 BALE0073EG BALANÇA ELETRÔNICA DIGITRON UL 30 42589 50 kg/0,005 kg TECA Internação 

06 BALE0054EG BALANÇA ELETRÔNICA  ALFA 3101 105794 5000 kg / 1 kg TECA Internação 

                                                            Fonte: Infraero 

 

2.2 EQUIPAMENTO DO SUBSISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS E PASSAGEIROS 

2.2.1 Pórtico 

Equipamento de segurança que possibilita a detecção de objetos proibidos e perigosos 

transportados pelo usuário, identificado por acionamento de alarme audiovisual. 
Existem dois equipamentos instalados localizados nos canais de inspeção do prédio 

administrativo do Setor de Internação e Carga Nacional. 

 

2.2.2 ESCÂNER POR RAIOS X 

O sistema XIS1818 320KV da empresa Astrophysics é um sistema de geração de imagens 

por raios X para "cargas" de alta capacidade e desempenho.  

A mais moderna tecnologia é aplicada ao sistema para assegurar uma penetração mais forte, 

uma resolução mais alta e imagens mais definidas. 

Para este equipamento, a largura do túnel é de 1800 mm, a altura é de 1800 mm e a carga 

máxima suportada é de 2.000 kg.  

Este equipamento é largamente aplicado em aeroportos, portos, estações ferroviárias e 

postos alfandegários para a inspeção de cargas grandes, pesadas e de alta capacidade. 

De acordo com o número atômico do material inspecionado, o XIS1818 320KV pode ser 

usado para distinguir organismos presentes em materiais inanimados com base nas diferentes cores 

reveladas a partir dos materiais inspecionados.  

O XIS1818 320KV é seguro para ambos, operador e público, com menos vazamento de 

radiação por uma dose única de teste em comparação com o padrão nacional. 

O sistema XIS1818 320KV utiliza roletes de alta capacidade para transportar os itens através 

do túnel de inspeção.  
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Ele usa no mínimo três conjuntos de roletes: (1) um conjunto de roletes de entrada, (2) um 

conjunto de rolete de túnel e (3) um conjunto de roletes de saída.  

O conjunto de roletes de entrada está localizado na extremidade direita da máquina e 

estende-se até a entrada do túnel.  

Os roletes do túnel estão localizados dentro do túnel de inspeção.  

O conjunto de roletes de saída estende-se para fora da saída do túnel. Roletes adicionais de 

“fila” podem ser anexados aos conjuntos de roletes de entrada e saída.  

Cada conjunto de roletes é equipado com seu próprio motor e opera independentemente dos 

demais conjuntos. Isso permite a geração de imagens de raios X de itens dentro dos roletes do túnel 

enquanto os roletes de entrada e saída mantém-se parados para carregamento e descarregamento dos 

paletes de carga. Isso permite uma fila eficiente de itens para inspeção. 

A Figura ilustra o equipamento de raios X (fabricante: Astrophysics, modelo: XIS1818) 

instalado no Setor de Internação e Carga Nacional.  

     Figura 7 – Equipamento de Raios X – Setor de Internação e Carga Nacional 

 
                                                                Fonte: Infraero 

 

Na falta de energia primária, um Nobreak de 15kVA alimenta o equipamento. 

Esse equipamento atende as demandas de inspeção de cargas da Receita Federal do Brasil. 

2.3 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) 

A Figura 8 visualiza a central de alarme de incêndio da empresa SIRA que está instalado na 

Sala de Telemática do Setor Administrativo do Setor de Internação e Carga. 
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Figura 8 – Central de alarme - SIRA 

 
Fonte: Infraero 

 

Esse equipamento possui detectores de fumaça endereçáveis instalados nos forros e tetos e 

acionadores manuais instalados nas paredes dos ambientes do Setor de Internação e Carga Nacional. 

Esse sistema precisa ser revitalizado, pois está inoperante desde a entrega da obra de reforma 

do Terminal de Logística de Carga.  

 

2.4 EQUIPAMENTOS DO SUBISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ELETRÔNICO 

 

2.4.1 CATRACAS ELETRÔNICAS 

 

As catracas eletrônicas realizam o controle, identificação e registro de acesso de pessoas por 

meio de leitura de cartão de credencial. 
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A Figura 9 mostra o diagrama esquemático de interligação das 02 (duas) catracas eletrônicas 

instaladas na entrada do prédio que permite acesso ao mezanino do Setor de Internação e Carga 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Diagrama esquemático das catracas eletrônicas – 

Acesso ao Mezanino (Setor de Internação/Carga Nacional). 

 
Fonte: Infraero 

 

As catracas do TECA foram instaladas com sistema e hardware da empresa TopData, as 

quais funcionam com software dedicado. 

Esses equipamentos estão integrados ao Sistema de Controle de Acesso (SICA) do Terminal 

de Passageiros 1 do Aeroporto de Manaus Eduardo Gomes. 

A Figura 10 ilustra as duas catracas eletrônicas instaladas na entrada do prédio do Setor de 

Internação e Carga Nacional que permite acesso ao mezanino. 

 

Figura 10 – Catracas eletrônicas que permite acesso ao mezanino. 
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Fonte: Infraero 

 

2.5 EQUIPAMENTOS DO SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE 

TELEVISÃO (CFT) 

As câmeras de vídeo IP (internas e externas) do CFTV IP do TPS 1 de SBEG que estão 

instaladas em vários locais dos Setores de Internação e Carga Nacional são visualizadas e 

monitoradas pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Segurança (CMES) localizado no TPS 1 

de SBEG. 

 

3 ÁREA 3: PRÉDIO ADMINISTRATIVO 

 

3.1 EQUIPAMENTOS DO SUBISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ELETRÔNICO 

 

3.1.1 CATRACAS ELETRÔNICAS 

     

As catracas eletrônicas realizam o controle, identificação e registro de acesso de pessoas por 

meio de leitura de cartão de credencial. 

A Figura 11 mostra o diagrama esquemático de interligação das 04 (quatro) catracas 

eletrônicas instaladas na recepção do prédio administrativo. 

 

                             Figura 11 – Diagrama esquemático das catracas eletrônicas – Prédio    Administrativo. 
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                                                                                  Fonte: Infraero 

 

 

As catracas do TECA foram instaladas com sistema e hardware da empresa TopData, as 

quais funcionam com software dedicado. 

Esses equipamentos estão integrados ao Sistema de Controle de Acesso (SICA) do Terminal 

de Passageiros 1 do Aeroporto de Manaus Eduardo Gomes. 

A Figura 12 ilustra as quatro catracas eletrônicas instaladas na entrada do prédio 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 12 – Acesso ao Prédio Administrativo. 

 

 
                                                                                   

                                                                                   Fonte: Infraero 

 

 

3.2 EQUIPAMENTOS DO SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFT) 
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É um sistema de televisionamento que distribui sinais provenientes de 

câmeras localizadas em locais específicos do armazém de cargas para pontos de supervisão pré-

determinados. 

       A Figura  13 apresenta o Circuito Fechado de TV (CFTV) analógico instalado na Sala de 

Telemática, localizada no 2° Pavimento do Prédio Administrativo.  
 

 

                     Figura 13 – CFTV Analógico – Sala de Telemática do 2º Pavimento do Prédio Administrativo. 

 

 
                                                            

                                                                                    Fonte: Infraero 

 

 

Esse sistema utiliza câmeras de vídeo analógicas, sistema de gravação digital e possui a composição 

discriminada na Tabela 7. 
 

 

 

                                                     Tabela 7 – Composição do CFTV Analógico. 

Item Descrição do equipamento Unid Qtd 

01 Matriz de vídeo pç 02 

02 Gravador Digital de Vídeo pç 02 

03 Câmera de vídeo analógica pç 32 

04 Switch de oito portas pç 01 

05 Bastidor de conversor óptico cj 02 

06 Distribuidor Interno Óptico cj 03 

07 Bastidor de 19”  cj 01 

08 
Teclado com dois mouses para comando do 

sistema matricial 
cj 01 

09 Monitor de vídeo CRT pç 01 

10 Monitor de vídeo LCD pç 01 

11 Terminador Óptico pç 01 

 

                                                                                    Fonte: Infraero 

 

Segue as justificativas para modernização do STVV do TECA 3: 

 

 

a) O STVV do Teca 3 utiliza câmeras analógicas e sistema de gravação digital. Os DVRs 

(gravadores de vídeo digital) são antigos, apresentam instabilidade e sofrem um processo 
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aleatório de reinicialização e alteração da data do sistema comprometendo o período de 

gravação de imagens pretendido pela RFB e PF. O fabricante afirmou que estes 

equipamentos estão fora de linha de fabricação (descontinuado), não podendo assim ser 

executadas manutenções corretivas devido à falta de peças de reposição.  

 

b) O STVV do Teca 3 foi fabricado há mais de dez anos e foi instalado no TECA 3 há mais de 

oito anos.  

 

c) Existe o desgaste natural dos equipamentos que compõem o STVV que se encontram no 

final de sua vida útil 

 

d) Foi criada uma Comissão de Alfandegamento do TECA, formada pela EGSE, EGMN e 

EGLC, para revitalizar esse STVV e demais equipamentos eletroeletrônicos e 

eletromecânicos pertencentes ao TECA.   

 

Ante o exposto, sugere-se a modernização do STVV do TECA 3 utilizando um sistema baseado 

na tecnologia IP, sempre levando-se em consideração a relação custo-benefício. 
 

 

3.3 EQUIPAMENTOS DO SUBISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS E PASSAGEIROS (IBP) 

 

3.3.1 Pórtico 

Equipamento de segurança que possibilita a detecção de objetos proibidos e perigosos 

transportados pelo usuário, identificado por acionamento de alarme audiovisual. 

Existe um equipamento localizado no canal de inspeção que controla o acesso ao armazém 

de cargas. 

  

A Figura 14 ilustra o equipamento instalado no canal de inspeção da entrada do armazém de cargas. 

                                 

                                                     Figura 14 – Pórtico – Acesso ao armazém de cargas. 

 

 
 

                                                                                   Fonte: Infraero 
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3.1.4 EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) 

 

A Figura 15 mostra o sistema de alarme de incêndio endereçável da empresa FireNET que está 

instalado na Sala de Telemática do 2º Pavimento do Setor Administrativo. 

                                            Figura 15 – Central de Alarme de Incêndio – Firenet. 

 

 
                                                                                             

                                                                                    Fonte: Infraero 

 

 

 

 

 

O painel de controle da Central FireNET inclui dois laços.  

Cada laço é capaz de suportar até 127 pontos analógicos endereçáveis (pode ser qualquer 

combinação de sensores e módulos) para um total de 254 pontos no painel básico.  

Dois laços adicionais podem ser adicionados ao painel aumentando a capacidade do ponto 

de endereçamento analógico para 508 pontos.  

A combinação de pontos analógicos endereçáveis derivados de sensores, módulos e bases 

sonoras não pode exceder 800 endereços e endereços secundários. 

   Esse equipamento possui detectores de fumaça endereçáveis instalados nos forros e tetos e 

acionadores manuais instalados nas paredes dos ambientes do Setores de Importação e Exportação. 

 

 

4.1 ÁREA 4A: ESTACIONAMENTO 1 

Não há registro de subsistemas eletrônicos.    

 

4.2 ÁREA 4B: ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES 1 
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Não há registro de subsistemas eletrônicos.    

4.3  ÁREA 4C: ESTACIONAMENTO 2 

Controle de acesso de entrada e saída de veículos  

Neste sistema de controle de acesso veicular, o veiculo é obrigado a parar em um obstáculo ( 

barreira infravermelha laço magnético/indutivo ou necessidade de apertar o botão de ticket), 

conforme ilustra a figura 16. 

Figura 16 – Controle de acesso veicular. 

 

Fonte: Digifort 

Conforme Figura 16, o veiculo se aproxima de uma cancela onde é obrigado a parar, ao 

atingir a área do laço magnético, da barreira infra-vermelha, ou apertar o botão, então é feito o 

disparo através do módulo de I/O ethernet ligado nesses equipamentos ou através do software.    

Como esse disparo é feito a partir de um dispositivo físico ou software, utilizará bem menos 

recursos do processador para fazer essa captura. 

Na Guarita G3 do Estacionamento, foram instaladas duas câmeras fixas IP (uma em cada 

portão) que monitoram e registram o acesso de entrada e saída de veículos para a área alfandegada 

(Docas), conforme Figura 17. 

Figura 17 – Controle de Acesso Veicular – Guarita G3 
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Fonte: Infraero 


